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Τροπολογία 102
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις συμβάσεις 
πίστωσης για ακίνητα κατοικίας 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις συμβάσεις 
πίστωσης για ακίνητα κατοικίας και 
συμβάσεις ενυπόθηκης πίστωσης 

Or. en

Τροπολογία 103
María Irigoyen Pérez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της, 
της 13ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Η 
Πράξη για την Ενιαία αγορά - Δώδεκα 
δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης 
και την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης»(COM (2011)0206), 
δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις εργασίες για 
να εξασφαλιστεί «μεγαλύτερη προστασία 
των δανειοληπτών στην αγορά 
ενυπόθηκων δανείων».

Or. es

Τροπολογία 104
María Irigoyen Pérez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε ότι η 
ανεύθυνη συμπεριφορά των 
συμμετεχόντων στην αγορά είναι δυνατόν 
να υποσκάψει τα θεμέλια του 
χρηματοοικονομικού συστήματος, 
οδηγώντας σε έλλειψη εμπιστοσύνης 
μεταξύ όλων των μερών, ιδίως των 
καταναλωτών, και, δυνητικά, σε σοβαρές 
κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. 
Πολλοί καταναλωτές έχουν απολέσει την 
εμπιστοσύνη τους στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, οι δε δανειολήπτες διαπιστώνουν 
όλο και περισσότερο ότι δεν είναι σε θέση 
να ανταποκριθούν στις δανειακές 
υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να 
αυξάνονται οι αθετήσεις πληρωμών και οι 
αναγκαστικές εκποιήσεις. Υπό το πρίσμα 
των προβλημάτων που ήλθαν στο 
προσκήνιο λόγω της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης και στο πλαίσιο των προσπαθειών 
για την κατοχύρωση αποτελεσματικής και 
ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς, η 
Επιτροπή έχει προτείνει μέτρα όσον αφορά 
τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία κατοικίας, στα οποία 
περιλαμβάνεται αξιόπιστο πλαίσιο για την 
πιστωτική διαμεσολάβηση, μέσα στο 
ευρύτερο πλαίσιο διαμόρφωσης 
υπεύθυνων και αξιόπιστων αγορών στο 
μέλλον και αποκατάστασης της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

(3) Η χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε ότι η 
ανεύθυνη συμπεριφορά των 
συμμετεχόντων στην αγορά είναι δυνατόν 
να υποσκάψει τα θεμέλια του 
χρηματοοικονομικού συστήματος, 
οδηγώντας σε έλλειψη εμπιστοσύνης 
μεταξύ όλων των μερών, ιδίως των 
καταναλωτών, και, δυνητικά, σε σοβαρές 
κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. 
Πολλοί καταναλωτές έχουν απολέσει την 
εμπιστοσύνη τους στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, οι δε δανειολήπτες διαπιστώνουν 
όλο και περισσότερο ότι δεν είναι σε θέση 
να ανταποκριθούν στις δανειακές 
υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να 
αυξάνονται οι αθετήσεις πληρωμών και οι 
αναγκαστικές εκποιήσεις. Υπό το πρίσμα 
των προβλημάτων που ήλθαν στο 
προσκήνιο λόγω της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης και στο πλαίσιο των προσπαθειών 
για την κατοχύρωση αποτελεσματικής και 
ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς η 
οποία εξασφαλίζει χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και προστασία των 
καταναλωτών, η Επιτροπή έχει προτείνει 
μέτρα όσον αφορά τις συμβάσεις πίστωσης 
για ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 
κατοικίας, στα οποία περιλαμβάνεται 
αξιόπιστο πλαίσιο για την πιστωτική 
διαμεσολάβηση, μέσα στο ευρύτερο 
πλαίσιο διαμόρφωσης υπεύθυνων και 
αξιόπιστων αγορών στο μέλλον και 
αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών.

Or. es

Τροπολογία 105
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο 
αναμένεται να προσφέρει στους 
καταναλωτές τη διαβεβαίωση ότι οι 
πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες 
πιστώσεων ενεργούν κατά τρόπο ώστε να 
εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τα 
συμφέροντα του καταναλωτή. Βασική 
προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι η 
απαίτηση να επιδείξει ο κλάδος υψηλό 
βαθμό δικαιοσύνης, εντιμότητας και 
επαγγελματισμού. Μολονότι βάσει της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να απαιτείται, 
στο επίπεδο της επιχείρησης, απόδειξη των 
σχετικών γνώσεων και επάρκειας, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα 
να θεσπίζουν ή να διατηρούν απαιτήσεις 
αυτού του είδους για τα επιμέρους φυσικά 
πρόσωπα.

(16) Το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο 
αναμένεται να προσφέρει στους 
καταναλωτές τη διαβεβαίωση ότι οι 
πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες 
πιστώσεων ενεργούν κατά τρόπο ώστε να 
εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τα 
συμφέροντα του καταναλωτή. Βασική 
προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι η 
απαίτηση να επιδείξει ο κλάδος υψηλό 
βαθμό δικαιοσύνης, εντιμότητας και 
επαγγελματισμού. Βάσει της παρούσας 
οδηγίας θα πρέπει να απαιτείται, στο 
επίπεδο της επιχείρησης, απόδειξη των 
σχετικών γνώσεων και επάρκειας καθώς 
και στο επίπεδο του φυσικού προσώπου 
στην περίπτωση μεσίτη πιστώσεων που 
εργάζεται μόνος του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την προστασία του καταναλωτή και για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, 
είναι σημαντικό κάθε άτομο που συμμετέχει άμεσα σε πωλήσεις με πίστωση ή σε πιστωτική 
διαμεσολάβηση να αποδεικνύει τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένου του μεσίτη ο οποίος εργάζεται μόνος του ως 
φυσικό πρόσωπο, χωρίς προσωπικό.

Τροπολογία 106
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες 
πιστώσεων συχνά χρησιμοποιούν 
διαφημίσεις, όπου πολλές φορές 
παρουσιάζονται ειδικές προσφορές, 
προκειμένου να προσελκύσουν τους 

διαγράφεται
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καταναλωτές σε κάποιο συγκεκριμένο 
προϊόν. Επομένως, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να προστατεύονται έναντι των 
πρακτικών αθέμιτης ή παραπλανητικής 
διαφήμισης και θα πρέπει να είναι σε 
θέση να συγκρίνουν τις διαφημίσεις. 
Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν ειδικές 
διατάξεις σχετικά με τη διαφήμιση 
συμβάσεων πίστωσης που αφορούν 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία κατοικίας, 
καθώς και κατάλογος στοιχείων που 
πρέπει να περιλαμβάνονται στο υλικό 
διαφήμισης και εμπορικής προώθησης 
που απευθύνεται στους καταναλωτές, 
ώστε αυτοί να είναι σε θέση να 
συγκρίνουν τις διάφορες προσφορές. Στις 
εν λόγω διατάξεις λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των συμβάσεων πίστωσης 
που αφορούν ακίνητα περιουσιακά 
στοιχεία κατοικίας, παραδείγματος χάριν, 
το γεγονός ότι, εάν δεν τηρηθούν οι 
υποχρεώσεις εξόφλησης του δανείου, 
υπάρχει κίνδυνος να απολέσει ο 
καταναλωτής το ακίνητο. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να 
θεσπίζουν ή να διατηρούν απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης στο εθνικό τους δίκαιο 
όσον αφορά τις διαφημίσεις οι οποίες δεν 
περιέχουν πληροφορίες για το κόστος της 
πίστωσης.

Or. en

Τροπολογία 107
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
μέγιστη δυνατή διαφάνεια και να 
αποφεύγονται οι καταχρήσεις 
εμπιστοσύνης που προκύπτουν από 
πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, όταν 

(21) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
μέγιστη δυνατή διαφάνεια και να 
αποφεύγονται οι καταχρήσεις 
εμπιστοσύνης που προκύπτουν από 
πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, όταν 
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οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες μεσιτών πιστώσεων, οι εν λόγω 
μεσίτες θα πρέπει να υπόκεινται σε 
ορισμένες υποχρεώσεις γνωστοποίησης 
πληροφοριών, πριν από την παροχή των 
υπηρεσιών τους. Οι γνωστοποιήσεις αυτές 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά με τα στοιχεία ταυτότητάς τους 
και τους δεσμούς τους με τους πιστωτικούς 
φορείς, παραδείγματος χάριν, κατά πόσον 
λαμβάνουν υπόψη προϊόντα από ένα ευρύ 
φάσμα πιστωτικών φορέων ή μόνον από 
πιο περιορισμένο αριθμό πιστωτικών 
φορέων. Οι μεσίτες πιστώσεων που δεν 
είναι συνδεδεμένοι με έναν πιστωτικό 
φορέα ή έναν όμιλο πιστωτικών φορέων
θα πρέπει να γνωστοποιούν επίσης στους 
καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με την 
ύπαρξη προμηθειών οι οποίες 
καταβάλλονται από τους πιστωτικούς 
φορείς για λογαριασμό των οποίων 
ενεργούν, καθώς και σχετικά με την
ενδεχόμενη διακύμανση των εν λόγω 
προμηθειών.

οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες μεσιτών πιστώσεων, οι εν λόγω 
μεσίτες θα πρέπει να υπόκεινται σε 
ορισμένες υποχρεώσεις γνωστοποίησης 
πληροφοριών, πριν από την παροχή των 
υπηρεσιών τους. Οι γνωστοποιήσεις αυτές 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά με τα στοιχεία ταυτότητάς τους 
και τους δεσμούς τους με τους πιστωτικούς 
φορείς, παραδείγματος χάριν, κατά πόσον 
λαμβάνουν υπόψη προϊόντα από ένα ευρύ 
φάσμα πιστωτικών φορέων ή μόνον από 
πιο περιορισμένο αριθμό πιστωτικών 
φορέων. Οι μεσίτες πιστώσεων θα πρέπει 
να γνωστοποιούν στους καταναλωτές 
πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη 
προμηθειών οι οποίες καταβάλλονται από 
τους πιστωτικούς φορείς για λογαριασμό 
των οποίων ενεργούν, καθώς και σχετικά 
με ενδεχόμενη διακύμανση των εν λόγω 
προμηθειών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ισότιμους όρους 
απαιτώντας συγκρίσιμες πληροφορίες 
σχετικά με το κόστος διανομής των 
πιστωτικών φορέων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι άμεσοι πιστωτικοί φορείς ή οι συνδεδεμένοι διαμεσολαβητές θα πρέπει να έχουν απαιτήσεις 
αμοιβής, οι οποίες είναι συγκρίσιμες με εκείνες που απαιτούνται από συνδεδεμένους 
διαμεσολαβητές, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται ίσοι όροι και ισότιμο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών, και  δυνατότητα για διενέργεια καλύτερων συγκρίσεων.

Τροπολογία 108
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Στην αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλοι οι αναγκαίοι παράγοντες που 

(24) Στην αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλοι οι αναγκαίοι παράγοντες που 
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θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη 
δυνατότητα του καταναλωτή να εξοφλήσει 
την πίστωση καθ’ όλη τη διάρκεια του 
δανείου, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, το εισόδημα 
του καταναλωτή, τα τακτικά έξοδα, η 
βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας, το 
πιστωτικό ιστορικό, η δυνατότητα να 
αντιμετωπίσει προσαρμογές του επιτοκίου 
και άλλες υφιστάμενες πιστωτικές 
υποχρεώσεις του. Ενδέχεται να είναι 
αναγκαίες συμπληρωματικές διατάξεις για 
την περαιτέρω εξειδίκευση των διαφόρων 
στοιχείων που μπορεί να λαμβάνονται 
υπόψη στην αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
εκδίδουν οδηγίες σχετικά με τη μέθοδο 
και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας του 
καταναλωτή, παραδείγματος χάριν, με 
τον καθορισμό ορίων για τον δείκτη 
δανείου ως προς την αξία ή τον δείκτη 
δανείου ως προς το εισόδημα.

θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη 
δυνατότητα του καταναλωτή να εξοφλήσει 
την πίστωση καθ’ όλη τη διάρκεια του 
δανείου, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, το εισόδημα 
του καταναλωτή, τα τακτικά έξοδα, η 
βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας, το 
πιστωτικό ιστορικό, η δυνατότητα να 
αντιμετωπίσει προσαρμογές του επιτοκίου 
και άλλες υφιστάμενες πιστωτικές 
υποχρεώσεις του. Ενδέχεται να είναι 
αναγκαίες συμπληρωματικές διατάξεις για 
την περαιτέρω εξειδίκευση των διαφόρων 
στοιχείων που μπορεί να λαμβάνονται 
υπόψη στην αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το θέμα αυτό θα εξετασθεί καλύτερα από την οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Τροπολογία 109
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η αρνητική αξιολόγηση
πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να 
αποτελεί ένδειξη για τον πιστωτικό φορέα 
ότι ο καταναλωτής δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις δανειακές 
υποχρεώσεις του και, κατά συνέπεια, ο 
πιστωτικός φορέας δεν θα πρέπει να 
χορηγήσει την πίστωση. Το εν λόγω 

(25) Σε περίπτωση αρνητικής 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας η 
πίστωση πρέπει να χορηγείται μόνο κατ' 
εξαίρεση. Τούτο πρέπει να τεκμηριώνεται 
για τους σκοπούς της επανεξέτασης από 
την εποπτική αρχή. Το εν λόγω αρνητικό 
αποτέλεσμα ενδέχεται να προκύπτει από 
πολλούς και ποικίλους λόγους, μεταξύ των 
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αρνητικό αποτέλεσμα ενδέχεται να 
προκύπτει από πολλούς και ποικίλους 
λόγους, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται, ενδεικτικά, έρευνα σε 
βάση δεδομένων ή αρνητική βαθμολογία 
πιστοληπτικής ικανότητας. Η θετική 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας δεν 
θα πρέπει να συνεπάγεται υποχρέωση του 
πιστωτικού φορέα να χορηγήσει την 
πίστωση.

οποίων συγκαταλέγονται, ενδεικτικά, 
έρευνα σε βάση δεδομένων ή αρνητική 
βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας. Η 
θετική αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας δεν θα πρέπει να συνεπάγεται 
υποχρέωση του πιστωτικού φορέα να 
χορηγήσει την πίστωση.

Or. de

Τροπολογία 110
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η αρνητική αξιολόγηση 
πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να 
αποτελεί ένδειξη για τον πιστωτικό φορέα 
ότι ο καταναλωτής δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις δανειακές υποχρεώσεις 
του και, κατά συνέπεια, ο πιστωτικός 
φορέας δεν θα πρέπει να χορηγήσει την 
πίστωση. Το εν λόγω αρνητικό 
αποτέλεσμα ενδέχεται να προκύπτει από 
πολλούς και ποικίλους λόγους, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται, ενδεικτικά, 
έρευνα σε βάση δεδομένων ή αρνητική 
βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας. Η 
θετική αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας δεν θα πρέπει να συνεπάγεται 
υποχρέωση του πιστωτικού φορέα να 
χορηγήσει την πίστωση.

(25) Η αρνητική αξιολόγηση 
πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να 
αποτελεί ένδειξη για τον πιστωτικό φορέα 
ότι ο καταναλωτής δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις δανειακές υποχρεώσεις 
του. Το εν λόγω αρνητικό αποτέλεσμα 
ενδέχεται να προκύπτει από πολλούς και 
ποικίλους λόγους, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται, ενδεικτικά, έρευνα σε 
βάση δεδομένων ή αρνητική βαθμολογία 
πιστοληπτικής ικανότητας. Η θετική 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας δεν 
θα πρέπει να συνεπάγεται υποχρέωση του 
πιστωτικού φορέα να χορηγήσει την 
πίστωση.

Or. en

Τροπολογία 111
Phil Prendergast
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχουν στους πιστωτικούς φορείς ή 
στους μεσίτες πιστώσεων όλες τις 
διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες που 
αφορούν την οικονομική και προσωπική 
τους κατάσταση, προκειμένου να 
διευκολύνουν την αξιολόγηση 
πιστοληπτικής ικανότητας. Ο καταναλωτής 
δεν θα πρέπει, ωστόσο, να υφίσταται 
δυσμενείς επιπτώσεις, σε περίπτωση που 
δεν είναι σε θέση να παράσχει ορισμένες 
πληροφορίες ή εκτιμήσεις της μελλοντικής 
εξέλιξης της οικονομικής του κατάστασης. 
Σε περιπτώσεις όπου οι καταναλωτές εν 
γνώσει τους παρέχουν ελλιπείς ή 
ανακριβείς πληροφορίες, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να δύνανται να καθορίζουν τις 
ενδεδειγμένες κυρώσεις.

(26) Οι καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχουν στους πιστωτικούς φορείς όλες 
τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες που 
αφορούν την οικονομική και προσωπική 
τους κατάσταση, προκειμένου να 
διευκολύνουν την αξιολόγηση 
πιστοληπτικής ικανότητας. Ο καταναλωτής 
δεν θα πρέπει, ωστόσο, να υφίσταται 
δυσμενείς επιπτώσεις, σε περίπτωση που 
δεν είναι σε θέση να παράσχει ορισμένες 
πληροφορίες ή εκτιμήσεις της μελλοντικής 
εξέλιξης της οικονομικής του κατάστασης. 
Σε περιπτώσεις όπου οι καταναλωτές εν 
γνώσει τους παρέχουν ελλιπείς ή 
ανακριβείς πληροφορίες, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να δύνανται να καθορίζουν τις 
ενδεδειγμένες κυρώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεσίτες πιστώσεων δεν ευθύνονται για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του 
καταναλωτή και δεν έχουν την ίδια πρόσβαση σε πληροφορίες με τους πιστωτικούς φορείς 
οπότε δεν θα πρέπει να γίνεται μνεία αυτών σε αυτό το πλαίσιο.

Τροπολογία 112
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Όταν η απόφαση απόρριψης αίτησης 
για τη χορήγηση πίστωσης βασίζεται σε 
δεδομένα που έχουν ληφθεί μέσω έρευνας 
σε βάση δεδομένων ή στην απουσία 
δεδομένων στην εν λόγω βάση, ο 
πιστωτικός φορέας θα πρέπει να 

(29) Όταν η απόφαση απόρριψης αίτησης 
για τη χορήγηση πίστωσης βασίζεται σε 
δεδομένα που έχουν ληφθεί μέσω έρευνας 
σε βάση δεδομένων ή στην απουσία 
δεδομένων στην εν λόγω βάση, ο 
πιστωτικός φορέας θα πρέπει να 
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ενημερώνει τον καταναλωτή για το 
γεγονός αυτό, για την ονομασία της βάσης 
δεδομένων στην οποία έγινε έρευνα και για 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που 
απαιτούνται βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ, 
ούτως ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να 
ασκήσει το δικαίωμά του για πρόσβαση 
και, όπου είναι αναγκαίο, να διορθώνει, να 
διαγράφει ή να κλειδώνει τα προσωπικά 
δεδομένα που τον αφορούν και υπόκεινται 
σε επεξεργασία στη βάση. Όταν η 
απόφαση απόρριψης αίτησης για τη 
χορήγηση πίστωσης βασίζεται σε 
αυτόματη απόφαση ή σε συστηματικές 
μεθόδους, όπως συστήματα βαθμολογίας 
πιστοληπτικής ικανότητας («credit 
scoring»), ο πιστωτικός φορέας θα πρέπει 
να ενημερώνει τον καταναλωτή σχετικά 
και να εξηγεί τη λογική στην οποία 
βασίζεται η απόφαση, καθώς και τις 
ρυθμίσεις που δίδουν τη δυνατότητα στον 
καταναλωτή να ζητήσει την επανεξέταση 
της αυτόματης απόφασης με μη αυτόματη 
διαδικασία. Ωστόσο, ο πιστωτικός 
φορέας δεν θα πρέπει να απαιτείται να 
παρέχει τις πληροφορίες αυτές, σε 
περίπτωση που η πράξη αυτή θα 
απαγορευόταν δυνάμει άλλων ενωσιακών 
νομοθετημάτων, όπως της νομοθεσίας 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή για τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ούτε 
θα πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες 
αυτές, εάν η πράξη αυτή θα αντέβαινε 
στους στόχους δημόσιας πολιτικής ή 
δημόσιας ασφάλειας, όπως η πρόληψη, η 
διερεύνηση, ο εντοπισμός ή η δίωξη 
ποινικών αδικημάτων.

ενημερώνει τον καταναλωτή για το 
γεγονός αυτό, για την ονομασία της βάσης 
δεδομένων στην οποία έγινε έρευνα και για 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που 
απαιτούνται βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ, 
ούτως ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να 
ασκήσει το δικαίωμά του για πρόσβαση
και, όπου είναι αναγκαίο, να διορθώνει, να 
διαγράφει ή να κλειδώνει τα προσωπικά 
δεδομένα που τον αφορούν και υπόκεινται 
σε επεξεργασία στη βάση. Όταν η 
απόφαση απόρριψης αίτησης για τη 
χορήγηση πίστωσης βασίζεται σε 
αυτόματη απόφαση ή σε συστηματικές 
μεθόδους, όπως συστήματα βαθμολογίας 
πιστοληπτικής ικανότητας («credit 
scoring»), ο πιστωτικός φορέας θα πρέπει 
να ενημερώνει τον καταναλωτή επ’ αυτών
καθώς και σχετικά με τις ρυθμίσεις που 
δίδουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να 
ζητήσει την επανεξέταση της αυτόματης 
απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 113
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για να είναι σε θέση να κατανοήσουν 
τη φύση της υπηρεσίας, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση του τι 
αποτελεί εξατομικευμένη σύσταση σχετικά 
με κατάλληλες συμβάσεις πίστωσης για 
τις ανάγκες και την οικονομική κατάσταση
του συγκεκριμένου καταναλωτή («παροχή 
συμβουλών»), όπως και πότε παρέχεται 
και πότε όχι. Εκείνοι που παρέχουν 
συμβουλές θα πρέπει να πληρούν γενικά 
πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
παρουσιάζεται στον καταναλωτή ένα 
φάσμα προϊόντων κατάλληλων για τις 
ανάγκες και την κατάστασή του. Η 
υπηρεσία αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε 
δίκαιη και επαρκώς εκτεταμένη ανάλυση 
των προϊόντων που είναι διαθέσιμα στην 
αγορά, καθώς και σε επισταμένη εξέταση 
της οικονομικής κατάστασης, των 
προτιμήσεων και των στόχων του 
καταναλωτή. Η εν λόγω εξέταση θα πρέπει 
να βασίζεται σε επικαιροποιημένες 
πληροφορίες και εύλογες παραδοχές για 
την κατάσταση του καταναλωτή καθ’ όλη 
τη διάρκεια του δανείου. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να διευκρινίζουν πώς θα πρέπει 
να εκτιμάται η καταλληλότητα ενός 
δεδομένου προϊόντος για τον καταναλωτή, 
στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών.

(31) Για να είναι σε θέση να κατανοήσουν 
τη φύση της υπηρεσίας, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση του τι 
αποτελεί εξατομικευμένη σύσταση προς 
συγκεκριμένο καταναλωτή αναφορικά με 
μία ή περισσότερες συναλλαγές σχετικά 
με συμβάσεις πίστωσης που ταιριάζουν 
καλύτερα στις ανάγκες και την οικονομική
του κατάσταση («παροχή συμβουλών»), 
όπως και πότε παρέχεται και πότε όχι.
Εκείνοι που παρέχουν συμβουλές θα 
πρέπει να πληρούν γενικά πρότυπα, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι παρουσιάζεται στον 
καταναλωτή ένα φάσμα προϊόντων 
κατάλληλων για τις ανάγκες και την 
κατάστασή του. Η υπηρεσία αυτή θα 
πρέπει να βασίζεται σε δίκαιη και επαρκώς 
εκτεταμένη ανάλυση των προϊόντων που 
είναι διαθέσιμα στην αγορά, καθώς και σε 
επισταμένη εξέταση της οικονομικής 
κατάστασης, των προτιμήσεων και των 
στόχων του καταναλωτή. Η εν λόγω 
εξέταση θα πρέπει να βασίζεται σε 
επικαιροποιημένες πληροφορίες και 
εύλογες παραδοχές για την κατάσταση του 
καταναλωτή καθ’ όλη τη διάρκεια του 
δανείου. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
διευκρινίζουν πώς θα πρέπει να εκτιμάται 
η καταλληλότητα ενός δεδομένου 
προϊόντος για τον καταναλωτή, στο 
πλαίσιο της παροχής συμβουλών.

Or. en

Τροπολογία 114
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για να είναι σε θέση να κατανοήσουν (31) Για να είναι σε θέση να κατανοήσουν 
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τη φύση της υπηρεσίας, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση του τι 
αποτελεί εξατομικευμένη σύσταση σχετικά 
με κατάλληλες συμβάσεις πίστωσης για τις 
ανάγκες και την οικονομική κατάσταση 
του συγκεκριμένου καταναλωτή («παροχή 
συμβουλών»), όπως και πότε παρέχεται 
και πότε όχι. Εκείνοι που παρέχουν 
συμβουλές θα πρέπει να πληρούν γενικά 
πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
παρουσιάζεται στον καταναλωτή ένα 
φάσμα προϊόντων κατάλληλων για τις 
ανάγκες και την κατάστασή του. Η 
υπηρεσία αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε 
δίκαιη και επαρκώς εκτεταμένη ανάλυση 
των προϊόντων που είναι διαθέσιμα στην 
αγορά, καθώς και σε επισταμένη εξέταση 
της οικονομικής κατάστασης, των 
προτιμήσεων και των στόχων του 
καταναλωτή. Η εν λόγω εξέταση θα πρέπει 
να βασίζεται σε επικαιροποιημένες 
πληροφορίες και εύλογες παραδοχές για 
την κατάσταση του καταναλωτή καθ’ όλη 
τη διάρκεια του δανείου. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να διευκρινίζουν πώς θα πρέπει 
να εκτιμάται η καταλληλότητα ενός 
δεδομένου προϊόντος για τον καταναλωτή, 
στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών.

τη φύση της υπηρεσίας, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση του τι 
αποτελεί εξατομικευμένη σύσταση σχετικά 
με κατάλληλες συμβάσεις πίστωσης για τις 
ανάγκες και την οικονομική κατάσταση 
του συγκεκριμένου καταναλωτή («παροχή 
συμβουλών»), όπως και πότε παρέχεται 
και πότε όχι. Εκείνοι που παρέχουν 
συμβουλές θα πρέπει να πληρούν γενικά 
πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
παρουσιάζεται στον καταναλωτή ένα 
φάσμα προϊόντων κατάλληλων για τις 
ανάγκες και την κατάστασή του. Η 
υπηρεσία αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε 
δίκαιη και επαρκώς εκτεταμένη ανάλυση 
των προϊόντων που είναι διαθέσιμα εντός 
του φάσματος προϊόντων που 
προσφέρονται από τον πιστωτικό φορέα ή 
τον μεσίτη πιστώσεων ή στην αγορά στο
σύνολό της όταν παρέχεται συμβουλή από 
ανεξάρτητο φορέα, καθώς και σε 
επισταμένη εξέταση της οικονομικής 
κατάστασης, των προτιμήσεων και των 
στόχων του καταναλωτή. Η εν λόγω 
εξέταση θα πρέπει να βασίζεται σε 
επικαιροποιημένες πληροφορίες και 
εύλογες παραδοχές για την κατάσταση του 
καταναλωτή καθ’ όλη τη διάρκεια του 
δανείου. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
διευκρινίζουν πώς θα πρέπει να εκτιμάται 
η καταλληλότητα ενός δεδομένου 
προϊόντος για τον καταναλωτή, στο 
πλαίσιο της παροχής συμβουλών.

Or. en

Τροπολογία 115
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η δυνατότητα του καταναλωτή να 
εξοφλήσει την πίστωσή του πριν από τη 

(32) Η δυνατότητα του καταναλωτή να 
εξοφλήσει την πίστωσή του πριν από τη 
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λήξη της σύμβασης πίστωσης μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ. 
Ωστόσο, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές 
μεταξύ των εθνικών αρχών και συνθηκών 
υπό τις οποίες οι καταναλωτές έχουν τη 
δυνατότητα εξόφλησης, καθώς και των 
συνθηκών υπό τις οποίες είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί αυτή η πρόωρη 
εξόφληση. Μολονότι αναγνωρίζεται η 
ποικιλία των μηχανισμών χρηματοδότησης 
ενυπόθηκων δανείων και του φάσματος 
διαθέσιμων προϊόντων, είναι απαραίτητο 
να προβλέπονται σε επίπεδο Ένωσης 
ορισμένα πρότυπα για την πρόωρη 
εξόφληση των πιστώσεων, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές έχουν τη 
δυνατότητα να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους πριν από την 
ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί στη 
σύμβαση πίστωσης και έχουν την 
εμπιστοσύνη να αναζητήσουν στην αγορά 
τα προϊόντα που ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις ανάγκες τους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διασφαλίζουν, είτε με νομοθεσία είτε με 
συμβατικές ρήτρες, ότι οι καταναλωτές 
διαθέτουν εκ του νόμου ή εκ συμβάσεως 
δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης· ωστόσο, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να 
καθορίζουν τους όρους για την άσκηση του 
εν λόγω δικαιώματος. Στους όρους αυτούς 
είναι δυνατόν να συγκαταλέγονται: 
χρονικοί περιορισμοί της άσκησης του 
δικαιώματος, διαφορετική μεταχείριση 
ανάλογα με το είδος του επιτοκίου 
χορηγήσεων (σταθερό ή κυμαινόμενο), 
περιορισμοί όσον αφορά τις περιστάσεις 
υπό τις οποίες δύναται να ασκηθεί το 
δικαίωμα. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν 
επίσης να προβλέψουν ότι ο πιστωτικός 
φορέας θα πρέπει να δικαιούται εύλογη και 
αντικειμενικώς δικαιολογημένη 
αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα που 
έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη 
εξόφληση της πίστωσης. Σε κάθε 

λήξη της σύμβασης πίστωσης μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ. 
Ωστόσο, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές 
μεταξύ των εθνικών αρχών και συνθηκών 
υπό τις οποίες οι καταναλωτές έχουν τη 
δυνατότητα εξόφλησης, καθώς και των 
συνθηκών υπό τις οποίες είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί αυτή η πρόωρη 
εξόφληση. Μολονότι αναγνωρίζεται η 
ποικιλία των μηχανισμών χρηματοδότησης 
ενυπόθηκων δανείων και του φάσματος 
διαθέσιμων προϊόντων, είναι απαραίτητο 
να προβλέπονται σε επίπεδο Ένωσης 
ορισμένα πρότυπα για την πρόωρη 
εξόφληση των πιστώσεων, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές έχουν τη 
δυνατότητα να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους πριν από την 
ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί στη 
σύμβαση πίστωσης και έχουν την 
εμπιστοσύνη να αναζητήσουν στην αγορά 
τα προϊόντα που ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις ανάγκες τους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διασφαλίζουν, είτε με νομοθεσία είτε με 
συμβατικές ρήτρες, ότι οι καταναλωτές 
διαθέτουν εκ του νόμου ή εκ συμβάσεως 
δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης· ωστόσο, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να 
καθορίζουν τους όρους για την άσκηση του 
εν λόγω δικαιώματος. Στους όρους αυτούς 
είναι δυνατόν να συγκαταλέγονται: 
χρονικοί περιορισμοί της άσκησης του 
δικαιώματος, διαφορετική μεταχείριση 
ανάλογα με το είδος του επιτοκίου 
χορηγήσεων (σταθερό ή κυμαινόμενο), 
περιορισμοί όσον αφορά τις περιστάσεις 
υπό τις οποίες δύναται να ασκηθεί το 
δικαίωμα. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν 
επίσης να προβλέψουν ότι ο πιστωτικός 
φορέας θα πρέπει να δικαιούται εύλογη και 
αντικειμενικώς δικαιολογημένη 
αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα που 
έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη 
εξόφληση της πίστωσης. Σε κάθε 
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περίπτωση, εάν η πρόωρη εξόφληση 
πραγματοποιείται εντός χρονικού 
διαστήματος για το οποίο το επιτόκιο 
χορηγήσεων είναι σταθερό, η άσκηση του 
δικαιώματος είναι δυνατόν να εξαρτάται 
από την ύπαρξη ειδικού συμφέροντος από 
πλευράς του καταναλωτή. Τέτοιο ειδικό
συμφέρον μπορεί να υπάρχει, 
παραδείγματος χάριν, σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ανεργίας. Σε περίπτωση που 
ένα κράτος μέλος επιλέξει να προβλέψει 
τέτοιους όρους, οι όροι αυτοί δεν θα 
πρέπει να καθιστούν την άσκηση του 
δικαιώματος υπέρμετρα δυσχερή και 
επαχθή για τον καταναλωτή.

περίπτωση, εάν η πρόωρη εξόφληση 
πραγματοποιείται εντός χρονικού 
διαστήματος για το οποίο το επιτόκιο 
χορηγήσεων είναι σταθερό, η άσκηση του 
δικαιώματος είναι δυνατόν να εξαρτάται 
από την ύπαρξη έννομου συμφέροντος από 
πλευράς του καταναλωτή. Τέτοιο έννομο 
συμφέρον μπορεί να υπάρχει, 
παραδείγματος χάριν, σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ανεργίας.

Or. de

Τροπολογία 116
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η δυνατότητα του καταναλωτή να 
εξοφλήσει την πίστωσή του πριν από τη 
λήξη της σύμβασης πίστωσης μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ.
Ωστόσο, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές 
μεταξύ των εθνικών αρχών και συνθηκών 
υπό τις οποίες οι καταναλωτές έχουν τη 
δυνατότητα εξόφλησης, καθώς και των 
συνθηκών υπό τις οποίες είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί αυτή η πρόωρη 
εξόφληση. Μολονότι αναγνωρίζεται η 
ποικιλία των μηχανισμών χρηματοδότησης 
ενυπόθηκων δανείων και του φάσματος 
διαθέσιμων προϊόντων, είναι απαραίτητο 
να προβλέπονται σε επίπεδο Ένωσης 
ορισμένα πρότυπα για την πρόωρη 
εξόφληση των πιστώσεων, προκειμένου να 

(32) Η δυνατότητα του καταναλωτή να 
εξοφλήσει την πίστωσή του πριν από τη 
λήξη της σύμβασης πίστωσης μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ.
Ωστόσο, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές 
μεταξύ των εθνικών αρχών και συνθηκών 
υπό τις οποίες οι καταναλωτές έχουν τη 
δυνατότητα εξόφλησης, καθώς και των 
συνθηκών υπό τις οποίες είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί αυτή η πρόωρη 
εξόφληση. Μολονότι αναγνωρίζεται η 
ποικιλία των μηχανισμών χρηματοδότησης 
ενυπόθηκων δανείων και του φάσματος 
διαθέσιμων προϊόντων, είναι απαραίτητο 
να προβλέπονται σε επίπεδο Ένωσης 
ορισμένα πρότυπα για την πρόωρη 
εξόφληση των πιστώσεων, προκειμένου να 
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διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές έχουν τη 
δυνατότητα να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους πριν από την 
ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί στη 
σύμβαση πίστωσης και έχουν την 
εμπιστοσύνη να αναζητήσουν στην αγορά 
τα προϊόντα που ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις ανάγκες τους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διασφαλίζουν, είτε με νομοθεσία είτε με 
συμβατικές ρήτρες, ότι οι καταναλωτές 
διαθέτουν εκ του νόμου ή εκ συμβάσεως
δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης· ωστόσο, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να 
καθορίζουν τους όρους για την άσκηση του 
εν λόγω δικαιώματος. Στους όρους αυτούς 
είναι δυνατόν να συγκαταλέγονται: 
χρονικοί περιορισμοί της άσκησης του 
δικαιώματος, διαφορετική μεταχείριση 
ανάλογα με το είδος του επιτοκίου 
χορηγήσεων (σταθερό ή κυμαινόμενο), 
περιορισμοί όσον αφορά τις περιστάσεις 
υπό τις οποίες δύναται να ασκηθεί το 
δικαίωμα. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν 
επίσης να προβλέψουν ότι ο πιστωτικός 
φορέας θα πρέπει να δικαιούται εύλογη και 
αντικειμενικώς δικαιολογημένη 
αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα που 
έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη 
εξόφληση της πίστωσης. Σε κάθε 
περίπτωση, εάν η πρόωρη εξόφληση 
πραγματοποιείται εντός χρονικού 
διαστήματος για το οποίο το επιτόκιο 
χορηγήσεων είναι σταθερό, η άσκηση του 
δικαιώματος μπορεί να εξαρτάται από την 
ύπαρξη ειδικού συμφέροντος από πλευράς 
του καταναλωτή. Τέτοιο ειδικό συμφέρον 
μπορεί να υπάρχει, παραδείγματος χάριν, 
σε περίπτωση διαζυγίου ή ανεργίας. Σε 
περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιλέξει 
να προβλέψει τέτοιους όρους, οι όροι αυτοί 
δεν θα πρέπει να καθιστούν την άσκηση 
του δικαιώματος υπέρμετρα δυσχερή και 
επαχθή για τον καταναλωτή.

διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές έχουν τη 
δυνατότητα να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους πριν από την 
ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί στη 
σύμβαση πίστωσης και έχουν την 
εμπιστοσύνη να αναζητήσουν στην αγορά 
τα προϊόντα που ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις ανάγκες τους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές 
διαθέτουν εκ του νόμου δικαίωμα πρόωρης 
εξόφλησης· ωστόσο, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να δύνανται να καθορίζουν τους 
όρους για την άσκηση του εν λόγω 
δικαιώματος. Στους όρους αυτούς είναι 
δυνατόν να συγκαταλέγονται: χρονικοί 
περιορισμοί της άσκησης του δικαιώματος, 
διαφορετική μεταχείριση ανάλογα με το 
είδος του επιτοκίου χορηγήσεων (σταθερό 
ή κυμαινόμενο), περιορισμοί όσον αφορά 
τις περιστάσεις υπό τις οποίες δύναται να 
ασκηθεί το δικαίωμα. Τα κράτη μέλη θα 
μπορούσαν επίσης να προβλέψουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας θα πρέπει να δικαιούται 
εύλογη και αντικειμενικώς δικαιολογημένη 
αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα που 
έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη 
εξόφληση της πίστωσης. Σε κάθε 
περίπτωση, εάν η πρόωρη εξόφληση 
πραγματοποιείται εντός χρονικού 
διαστήματος για το οποίο το επιτόκιο 
χορηγήσεων είναι σταθερό, η άσκηση του 
δικαιώματος μπορεί να εξαρτάται από την 
ύπαρξη έννομου συμφέροντος από 
πλευράς του καταναλωτή. Τέτοιο ειδικό 
συμφέρον μπορεί να υπάρχει, 
παραδείγματος χάριν, σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ανεργίας. Σε περίπτωση που 
ένα κράτος μέλος επιλέξει να προβλέψει 
τέτοιους όρους, οι όροι αυτοί δεν θα πρέπει 
να καθιστούν την άσκηση του δικαιώματος 
υπέρμετρα δυσχερή και επαχθή για τον 
καταναλωτή.

Or. en
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Τροπολογία 117
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Οι μεσίτες πιστώσεων θα πρέπει να 
εγγράφονται σε μητρώο της αρμόδιας 
αρχής του κράτους μέλους όπου έχουν τη 
διαμονή τους ή την κεντρική τους 
διοίκηση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
αδειοδοτηθεί σύμφωνα με αυστηρές 
επαγγελματικές απαιτήσεις όσον αφορά 
την επάρκεια, τα απαιτούμενα εχέγγυα 
εντιμότητας και την κάλυψη της 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης που 
διαθέτουν. Προκειμένου να ενισχύσουν 
την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στους 
μεσίτες πιστώσεων, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 
εγκεκριμένοι μεσίτες πιστώσεων 
υπόκεινται σε διαρκή και διεξοδική 
εποπτεία από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους καταγωγής τους. Οι 
απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να 
εφαρμόζονται τουλάχιστον στο επίπεδο της 
επιχείρησης· ωστόσο, τα κράτη μέλη 
δύνανται να διευκρινίζουν κατά πόσον οι 
εν λόγω απαιτήσεις αδειοδότησης και 
επακόλουθης εγγραφής σε μητρώο ισχύουν 
για τους επιμέρους εργαζομένους στον 
μεσίτη πιστώσεων.

(34) Οι μεσίτες πιστώσεων θα πρέπει να 
εγγράφονται σε μητρώο της αρμόδιας 
αρχής του κράτους μέλους όπου έχουν τη 
διαμονή τους ή την κεντρική τους 
διοίκηση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
αδειοδοτηθεί σύμφωνα με αυστηρές 
επαγγελματικές απαιτήσεις όσον αφορά 
την επάρκεια, τα απαιτούμενα εχέγγυα 
εντιμότητας και την κάλυψη της 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης που 
διαθέτουν. Προκειμένου να ενισχύσουν 
την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στους 
μεσίτες πιστώσεων, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 
εγκεκριμένοι μεσίτες πιστώσεων 
υπόκεινται σε διαρκή και διεξοδική 
εποπτεία από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους καταγωγής τους. Οι 
απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να 
εφαρμόζονται τουλάχιστον στο επίπεδο της 
επιχείρησης και στο επίπεδο του φυσικού 
προσώπου στην περίπτωση μεσίτη 
πιστώσεων που εργάζεται μόνος του.
ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να 
διευκρινίζουν κατά πόσον οι εν λόγω 
απαιτήσεις αδειοδότησης και επακόλουθης 
εγγραφής σε μητρώο ισχύουν για τους 
επιμέρους εργαζομένους στον μεσίτη 
πιστώσεων.

Or. en

Τροπολογία 118
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι εξελίξεις στις αγορές πίστωσης για 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία κατοικίας ή 
η εξέλιξη των πιστωτικών προϊόντων, 
καθώς και οι οικονομικές εξελίξεις, όπως ο 
πληθωρισμός, και προκειμένου να 
παρασχεθούν περαιτέρω εξηγήσεις για τον 
τρόπο εφαρμογής ορισμένων από τις 
απαιτήσεις που περιέχει η παρούσα οδηγία, 
η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να 
διευκρινίσει τις λεπτομέρειες όσον αφορά 
τις επαγγελματικές απαιτήσεις που 
ισχύουν για το προσωπικό των 
πιστωτικών φορέων και των μεσιτών 
πιστώσεων, τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή 
και για τη διασφάλιση ότι τα πιστωτικά 
προϊόντα δεν είναι ακατάλληλα για τον 
καταναλωτή, καθώς και για την περαιτέρω 
εναρμόνιση βασικών όρων, όπως η 
«αθέτηση πληρωμών», και προκειμένου να 
καθορίσει τα κριτήρια καταγραφής και τις 
προϋποθέσεις επεξεργασίας των 
δεδομένων, που πρόκειται να 
εφαρμόζονται για τις βάσεις δεδομένων.

(39) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι εξελίξεις στις αγορές πίστωσης για 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία κατοικίας ή 
η εξέλιξη των πιστωτικών προϊόντων, 
καθώς και οι οικονομικές εξελίξεις, όπως ο 
πληθωρισμός, και προκειμένου να 
παρασχεθούν περαιτέρω εξηγήσεις για τον 
τρόπο εφαρμογής ορισμένων από τις 
απαιτήσεις που περιέχει η παρούσα οδηγία, 
η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να 
διευκρινίσει τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή 
και για τη διασφάλιση ότι τα πιστωτικά 
προϊόντα δεν είναι ακατάλληλα για τον 
καταναλωτή, καθώς και για την περαιτέρω 
εναρμόνιση βασικών όρων, όπως η 
«αθέτηση πληρωμών», και προκειμένου να 
καθορίσει τα κριτήρια καταγραφής και τις 
προϋποθέσεις επεξεργασίας των 
δεδομένων, που πρόκειται να 
εφαρμόζονται για τις βάσεις δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές λεπτομέρειες αφήνονται ακάλυπτες με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, πράγμα που 
μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου και σε έλλειψη διαφάνειας. Ο καθορισμός 
των αναγκαίων απαιτήσεων για το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων θα πρέπει να 
εξαρτάται από τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 119
Liem Hoang Ngoc, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή 
να θεσπίζουν αυστηρότερους εθνικούς 
κανόνες όσον αφορά οιαδήποτε πτυχή 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 120
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή 
να θεσπίζουν αυστηρότερους εθνικούς 
κανόνες όσον αφορά οιαδήποτε πτυχή 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 121
María Irigoyen Pérez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία αναπτύσσει μια 
περισσότερο διαφανή, αποτελεσματική 
και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά, 
μέσω συνεπών, ευέλικτων και δίκαιων 
συμβάσεων πίστωσης που αφορούν την 
ακίνητη περιουσία κατοικίας, 
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προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη 
χορήγηση και λήψη δανείων και κατά 
συνέπεια προσφέροντας υψηλό επίπεδο 
προστασίας στους καταναλωτές.

Or. es

Τροπολογία 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες συμβάσεις πίστωσης:

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε:

Or. en

Τροπολογία 123
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Συμβάσεις πίστωσης που 
εξασφαλίζονται είτε με υποθήκη είτε με 
άλλη παρόμοια εγγύηση, που 
χρησιμοποιείται γενικά σε κράτος μέλος 
για ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 
κατοικίας, ή που εξασφαλίζονται βάσει 
δικαιώματος σχετιζομένου με ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία κατοικίας.

α) Συμβάσεις πίστωσης που αποβλέπουν 
στην απόκτηση ή τη διατήρηση 
δικαιωμάτων επί εγγείου ιδιοκτησίας ή 
ακίνητης περιουσίας κατοικίας και που
εξασφαλίζονται είτε με υποθήκη είτε με 
άλλη παρόμοια εγγύηση, που 
χρησιμοποιείται γενικά σε κράτος μέλος 
για ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 
κατοικίας, ή που εξασφαλίζονται βάσει 
δικαιώματος σχετιζομένου με ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία κατοικίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όλα τα κράτη μέλη θα εφαρμόσουν τις διατάξεις της οδηγίας στα δάνεια για απόκτηση 
κατοικίας τα οποία εξασφαλίζονται από υποθήκη ή άλλη παρόμοια εγγύηση. Όσον αφορά άλλα 
δάνεια τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής, τα κράτη μέλη θα 
έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν εάν θα εφαρμόσουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας ή τις 
διατάξεις της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη.

Τροπολογία 124
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Συμβάσεις πίστωσης σκοπός των 
οποίων είναι η απόκτηση ή διατήρηση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί εγγείου 
ιδιοκτησίας ή επί υπάρχοντος ή υπό 
κατασκευή κτιρίου κατοικίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 125
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Συμβάσεις πίστωσης σκοπός των 
οποίων είναι η ανακαίνιση των ακινήτων 
περιουσιακών στοιχείων κατοικίας, τα 
οποία κατέχει ή σκοπεύει να αποκτήσει 
ένα πρόσωπο, και οι οποίες δεν 
καλύπτονται από την οδηγία 2008/48/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 126
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Συμβάσεις πίστωσης οι οποίες τελικά θα 
εξοφληθούν από το προϊόν της πώλησης 
ακινήτου περιουσιακού στοιχείου.

α) Συμβάσεις πίστωσης όπου ο πιστωτικός 
φορέας:

i) καταβάλλει ένα εφάπαξ ποσό, 
περιοδικές πληρωμές ή άλλη μορφή 
εκταμίευσης πίστωσης σε αντάλλαγμα για 
ποσό που απορρέει από την πώληση 
ακινήτου περιουσιακού στοιχείου ή σε 
δικαίωμα που συνδέεται με ακίνητη 
περιουσία· και
ii) δεν θα επιδιώξει την πλήρη 
αποπληρωμή της πίστωσης έως ότου 
συμβούν ένα ή περισσότερα 
προκαθορισμένα γεγονότα ζωής που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη (ενυπόθηκη 
πρόσοδος).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την πρόθεση που περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 10.

Τροπολογία 127
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Συμβάσεις πίστωσης με τις οποίες η 
πίστωση χορηγείται από εργοδότη στους 
εργαζομένους του ως δευτερεύουσα 
δραστηριότητα, άτοκα ή με συνολικά 
ετήσια πραγματικά ποσοστά επιβάρυνσης 
χαμηλότερα από εκείνα που επικρατούν 

διαγράφεται
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στην αγορά, και τα οποία δεν 
προσφέρονται γενικά στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 128
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) εάν ένα κράτος μέλος το επιθυμεί σε 
σχέση με ορισμένες ή όλες τις διατάξεις 
της οδηγίας, στις συμβάσεις πίστωσης 
που σχετίζονται με δάνεια χορηγούμενα 
σε περιορισμένο κοινό δυνάμει νομικής 
διάταξης για σκοπούς κοινής ωφελείας 
και με επιτόκιο χαμηλότερο από αυτό που 
επικρατεί στην αγορά, ή άτοκα ή με 
άλλους όρους οι οποίοι θα ήταν πιο 
ευνοϊκοί για τον καταναλωτή από αυτούς 
που επικρατούν στην αγορά και με 
επιτόκιο όχι υψηλότερο από αυτό που 
επικρατεί στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη.
Αυτά τα συστήματα επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να εφαρμόζουν μέτρα πολιτικής δημόσιου 
συμφέροντος, όπως για να βοηθήσουν όσους αγοράζουν για πρώτη φορά. Η συμπερίληψή τους 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα παρεμποδίσει τις κυβερνήσεις να συνδράμουν 
αυτές τις ομάδες με τον τρόπο αυτό.

Τροπολογία 129
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) εάν ένα κράτος μέλος το επιθυμεί σε 
σχέση με ορισμένες ή όλες τις διατάξεις 
της οδηγίας, σε συμβάσεις πίστωσης στις 
οποίες το ακίνητο δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί ως κατοικία από τον 
καταναλωτή ή συγγενικό του πρόσωπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εμπορικά δάνεια που χρησιμοποιούνται για την αγορά ακινήτων ως επένδυσης είναι πολύ 
διαφορετικά από τα συνήθη ενυπόθηκα δάνεια κατοικίας, δεδομένου ότι ο καταναλωτής και ο 
πιστωτικός φορέας χρειάζονται διαφορετική πληροφόρηση και προστασία. Οι κίνδυνοι και η 
φύση αυτού του δανεισμού διαφέρουν πολύ από τα αντίστοιχα των συνήθων ενυπόθηκων 
στεγαστικών δανείων. Παραδείγματος χάριν, η αποπληρωμή συνδέεται όχι με την πιστοληπτική 
ικανότητα του καταναλωτή αλλά με το εισόδημα που επιτυγχάνεται από μισθώματα.

Τροπολογία 130
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βγ) εάν ένα κράτος μέλος το επιθυμεί σε 
σχέση με ορισμένες ή όλες τις διατάξεις 
της οδηγίας, σε συμβάσεις πίστωσης που 
συνάπτονται από καταναλωτή με ετήσιο 
καθαρό εισόδημα όχι μικρότερο από 
1.500.000 ευρώ ή με καθαρά περιουσιακά 
στοιχεία όχι λιγότερα από 2.000.000 
ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο δανεισμός σε καταναλωτή με υψηλή καθαρή αξία διαφέρει από τον συνήθη ενυπόθηκο 
δανεισμό. Παραδείγματος χάριν, στην αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας θα ληφθεί κατά 
κανόνα υπόψη η αξία των περιουσιακών του στοιχείων και τα δάνεια αποτελούν κατά κανόνα 
αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης. Η εξόφληση αναμένεται να βασίζεται σε σημαντικού 
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ύψους ποσά από μερίσματα, επιδόματα ή πώληση περιουσιακών στοιχείων και όχι σε τακτικό 
εισόδημα. Επομένως οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν ενδείκνυνται για ενυπόθηκο 
δανεισμό αυτού του τύπου.

Τροπολογία 131
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βδ) εάν ένα κράτος μέλος το επιθυμεί σε 
σχέση με ορισμένες ή όλες τις διατάξεις 
της οδηγίας, συμβάσεις πίστωσης στις 
οποίες το δάνειο προβλέπεται να 
αποπληρωθεί εντός 12 μηνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει μια εξειδικευμένη αγορά για βραχυπρόθεσμη ενυπόθηκη χρηματοδότηση η οποία κατά 
κανόνα έχει λόγο ύπαρξης να λειτουργεί ως «γέφυρα» σε μια αλληλένδετη σειρά συναλλαγών 
ακινήτων. Επιτρέπει συνεπώς την αγορά νέας κατοικίας ενώ διατίθεται στην αγορά το 
υφιστάμενο περιουσιακό στοιχείο του καταναλωτή. Στη συνέχεια, αυτό το δάνειο γεφύρωσης 
εξοφλείται από το προϊόν της πώλησης της υφιστάμενης κατοικίας. Επομένως οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας δεν ενδείκνυνται για ενυπόθηκο δανεισμό αυτού του τύπου.

Τροπολογία 132
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βε) εάν ένα κράτος μέλος το επιθυμεί σε 
σχέση με ορισμένες ή όλες τις διατάξεις 
της οδηγίας, οργανισμούς όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 5 της οδηγίας 
2008/48/ΕΚ. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στην οδηγία καταναλωτικής πίστης όσον αφορά τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς, 
οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη διεύρυνση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να 
περιλάβουν καταναλωτές που ενδέχεται διαφορετικά να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 
υπηρεσίες αυτές.

Τροπολογία 133
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «συμπληρωματική υπηρεσία»: 
χρηματοοικονομική υπηρεσία που 
προσφέρεται στον καταναλωτή από τον 
πιστωτικό φορέα ή τον μεσίτη πιστώσεων, 
σε συνδυασμό με τη σύμβαση πίστωσης.

δ) «συμπληρωματική υπηρεσία»: 
χρηματοοικονομική υπηρεσία, η οποία 
απαιτείται από τον πιστωτικό φορέα - de 
jure ή de facto -, ή από τον νόμο και που 
προσφέρεται στον καταναλωτή από τον 
πιστωτικό φορέα ή τον μεσίτη πιστώσεων
ή από τρίτον, σε συνδυασμό με τη 
σύμβαση πίστωσης.

Or. en

Τροπολογία 134
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «συμπληρωματική υπηρεσία»: 
χρηματοοικονομική υπηρεσία που 
προσφέρεται στον καταναλωτή από τον 
πιστωτικό φορέα ή τον μεσίτη πιστώσεων, 
σε συνδυασμό με τη σύμβαση πίστωσης.

δ) «συμπληρωματική υπηρεσία»: 
χρηματοοικονομική υπηρεσία, η οποία 
απαιτείται από τον πιστωτικό φορέα - de 
jure ή de facto -, ή από τον νόμο και που 
προσφέρεται στον καταναλωτή από τον 
πιστωτικό φορέα ή τον μεσίτη πιστώσεων
ή από τρίτον, σε συνδυασμό με τη 
σύμβαση πίστωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όλα τα προϊόντα/υπηρεσίες που συνδέονται με τη σύμβαση πίστωσης, οι οποίες απαιτούνται 
από τον πιστωτικό φορέα ή από το νόμο, θα πρέπει να καλύπτονται από τον ορισμό του 
συμπληρωματικού προϊόντος ανεξάρτητα από τους παρόχους. Συμβαίνει συχνά ο καταναλωτής 
να κατευθύνεται από τον πιστωτικό φορέα προς τη σύναψη σύμβασης πίστωσης αναφορικά με 
συμπληρωματική υπηρεσία ακόμη κι όταν αυτή η αγορά δεν είναι επισήμως υποχρεωτική.
Επομένως χρειάζεται να προστεθεί ο όρος «de facto».

Τροπολογία 135
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «μεσίτης πιστώσεων»: φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο δεν ενεργεί ως 
πιστωτικός φορέας και το οποίο, στο 
πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας, 
έναντι αμοιβής, η οποία μπορεί να είναι 
χρηματική ή να έχει οποιαδήποτε άλλη 
συμφωνηθείσα μορφή οικονομικού 
ανταλλάγματος:

ε) «μεσίτης πιστώσεων»: φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο δεν ενεργεί ως 
πιστωτικός φορέας και το οποίο, στο 
πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας, 
έναντι αμοιβής, η οποία μπορεί να είναι 
χρηματική ή να έχει οποιαδήποτε άλλη 
συμφωνηθείσα μορφή οικονομικού 
ανταλλάγματος:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά την ελληνική μετάφραση.

Τροπολογία 136
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «μεσίτης πιστώσεων»: φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο δεν ενεργεί ως 
πιστωτικός φορέας και το οποίο, στο 
πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή 

ε) «μεσίτης πιστώσεων»: φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο δεν ενεργεί ως 
πιστωτικός φορέας και το οποίο, στο 
πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή 



PE475.786v01-00 28/135 AM\881849EL.doc

EL

επαγγελματικής του δραστηριότητας, 
έναντι αμοιβής, η οποία μπορεί να είναι 
χρηματική ή να έχει οποιαδήποτε άλλη 
συμφωνηθείσα μορφή οικονομικού 
ανταλλάγματος:

επαγγελματικής του δραστηριότητας, 
έναντι αμοιβής, η οποία μπορεί να είναι 
χρηματική ή να έχει οποιαδήποτε άλλη 
συμφωνηθείσα μορφή οικονομικού 
ανταλλάγματος:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά την ελληνική μετάφραση.

Τροπολογία 137
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) βοηθά τους καταναλωτές 
αναλαμβάνοντας προπαρασκευαστικές 
εργασίες, για τη σύναψη συμβάσεων 
πίστωσης κατά την έννοια του άρθρου 2, 
διαφορετικές από αυτές του σημείου i)·

(ii) βοηθά τους καταναλωτές 
αναλαμβάνοντας προπαρασκευαστικές 
και/ή διοικητικές εργασίες, για τη σύναψη 
συμβάσεων πίστωσης κατά την έννοια του 
άρθρου 2, διαφορετικές από αυτές του 
σημείου i)· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της λέξης «ή» αποσαφηνίζει ότι ο μεσίτης πίστωσης δεν ασκεί κατ’ ανάγκη όλες 
αυτές τις δραστηριότητες. Αυτό άλλωστε δηλώνεται στον ορισμό του μεσίτη πίστωσης που 
περιέχεται στην οδηγία για την καταναλωτική πίστη.

Τροπολογία 138
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) βοηθά τους καταναλωτές 
αναλαμβάνοντας προπαρασκευαστικές 

ii) βοηθά τους καταναλωτές 
αναλαμβάνοντας προπαρασκευαστικές 
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εργασίες, για τη σύναψη συμβάσεων 
πίστωσης κατά την έννοια του άρθρου 2, 
διαφορετικές από αυτές του σημείου i)·

εργασίες, για τη σύναψη συμβάσεων 
πίστωσης κατά την έννοια του άρθρου 2, 
διαφορετικές από αυτές του σημείου i)· ή

Or. en

Τροπολογία 139
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) το συνολικό κόστος της πίστωσης για 
τον καταναλωτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 
3 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2008/48/ΕΚ·

ια) το συνολικό κόστος της πίστωσης για 
τον καταναλωτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 
3 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2008/48/ΕΚ, 
εξαιρουμένου του κόστους που συνδέεται 
με τις εμπράγματες ασφάλειες που 
χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της 
πίστωσης·

Or. de

Τροπολογία 140
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) «συνολικό κόστος της πίστωσης για τον 
καταναλωτή»: το συνολικό κόστος της 
πίστωσης για τον καταναλωτή, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο ζ) της 
οδηγίας 2008/48/ΕΚ.

ια) «συνολικό κόστος της πίστωσης για τον 
καταναλωτή»: το σύνολο των 
επιβαρύνσεων στις οποίες 
περιλαμβάνονται τόκοι, προμήθειες, 
φόροι και κάθε είδους τέλη που 
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το δάνειο 
- εκτός από τα συμβολαιογραφικά έξοδα -
που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής 
σε σχέση με τη σύμβαση πίστωσης, 
περιλαμβανομένου μεταξύ άλλων του 
συνόλου το κόστους που απορρέει από 
συμβάσεις για την εξόφληση της 
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πίστωσης, την προστασία ή ασφάλιση 
της υποθηκευμένης περιουσίας και για τη 
διευκόλυνση των πληρωμών καθώς και 
οιασδήποτε άλλης συμπληρωματικής 
υπηρεσίας της οποίας η σύναψη είναι 
προϋπόθεση της σύμβασης του δανείου 
κατοικίας ή διενεργείται στο πλαίσιο της 
σύμβασης αυτής.

Or. en

Τροπολογία 141
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) «συνολικό κόστος της πίστωσης για τον 
καταναλωτή»: το συνολικό κόστος της 
πίστωσης για τον καταναλωτή, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο ζ) της 
οδηγίας 2008/48/ΕΚ.

ια) «συνολικό κόστος της πίστωσης για τον 
καταναλωτή», το σύνολο των 
επιβαρύνσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των τόκων, των προμηθειών, των φόρων 
και οιωνδήποτε άλλων ειδών αμοιβών, 
που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής 
για τη σύμβαση πίστωσης και τα οποία 
γνωρίζει ο πιστωτικός φορέας, πλην των 
συμβολαιογραφικών δαπανών και των 
τελών καταχώρησης πράξης 
υποθήκευσης· τα έξοδα που αφορούν 
συμπληρωματικές υπηρεσίες σχετικές με 
τη σύμβαση πίστωσης, ιδίως όσα 
αφορούν την αξιολόγηση της περιουσίας 
και τα ασφάλιστρα, περιλαμβάνονται 
επίσης, εάν η σύναψη της σύμβασης 
υπηρεσίας είναι υποχρεωτική για την 
έγκριση της πίστωσης ή για τη χορήγησή 
της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που διαφημίζονται και εάν τα έξοδα αυτά 
είναι γνωστά στον πιστωτικό φορέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως εξαιρούνται οι συμβολαιογραφικές δαπάνες από το πεδίο του συνολικού κόστους της 
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πίστωσης, έτσι πρέπει να εξαιρούνται ρητά και τα τέλη καταχώρησης πράξης υποθήκευσης για 
τον λόγο ότι δεν είναι τραπεζικά τέλη και επιπλέον δεν είναι γνωστά στον πιστωτικό φορέα τη 
στιγμή της σύναψης της συμφωνίας πίστωσης. Πέραν αυτών, εάν τα ασφάλιστρα πρέπει κατ’ 
αρχήν να περιλαμβάνονται στο συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης (APRC), η 
υποχρέωση αυτή πρέπει να περιορίζεται στο κόστος εκείνο που γνωστό στον πιστωτικό φορέα.

Τροπολογία 142
Damien Abad

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) «συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό 
επιβάρυνσης»: το συνολικό κόστος της 
πίστωσης για τον καταναλωτή, 
εκφραζόμενο ως ετήσιο ποσοστό του 
συνολικού ποσού της πίστωσης, 
συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, 
του κόστους σύμφωνα με το άρθρο 12 
παράγραφος 2.

ιγ) «συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό 
επιβάρυνσης»: το συνολικό ύψος των 
επιβαρύνσεων που επιβάλλει ο 
πιστωτικός φορέας προς όφελός του σε 
σχέση με τη σύναψη και την εκτέλεση της
σύμβασης πίστωσης.

Or. fr

Τροπολογία 143
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ a) «σταθερό επιτόκιο χορηγήσεων»: 
ένα μοναδικό σταθερό επιτόκιο 
χορηγήσεων για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης πίστωσης ή για μία 
υποπερίοδο.

Or. de
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Τροπολογία 144
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) «αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας»: η αξιολόγηση της 
δυνατότητας του καταναλωτή να 
ανταποκριθεί τις δανειακές του 
υποχρεώσεις.

ιε) «αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας»: η αξιολόγηση της 
δυνατότητας του καταναλωτή να 
ανταποκριθεί τις δανειακές του 
υποχρεώσεις, βάσει αντικειμενικών 
πληροφοριών αναφορικά με την ατομική 
του κατάσταση.

Or. en

Τροπολογία 145
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) «αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας»: η αξιολόγηση της
δυνατότητας του καταναλωτή να 
ανταποκριθεί τις δανειακές του 
υποχρεώσεις.

ιε) «αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας»: η αξιολόγηση όλων των 
σχετικών παραγόντων που είναι γνωστοί 
στον πιστωτικό φορέα της στιγμή της 
αίτησης προκειμένου να προσδιοριστεί 
κατά πόσον ο καταναλωτής θα είναι σε 
θέση να εξοφλήσει το δάνειο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να δηλώνει ότι η αξιολόγηση 
πιστοληπτικής ικανότητας του επίδοξου καταναλωτή συνίσταται αναγκαστικά όχι μόνον σε 
αξιολόγηση της ικανότητας του καταναλωτή να αποπληρώσει το δάνειο βάσει του εισοδήματός 
του, αλλά και σε αξιολόγηση άλλων σχετικών παραγόντων μεταξύ των οποίων είναι η ύπαρξη  
εγγύησης που προσδίδει στο σύστημα ασφάλεια και αξιοπιστία και καθιστά την ενυπόθηκη 
πίστη χαμηλού κινδύνου και χαμηλού κόστους τρόπο παροχής χρηματοδότησης για 
στεγαστικούς σκοπούς.
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Τροπολογία 146
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) «αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας»: η αξιολόγηση της
δυνατότητας του καταναλωτή να 
ανταποκριθεί τις δανειακές του 
υποχρεώσεις.

ιε) «αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας»: η αξιολόγηση όλων των 
σχετικών παραγόντων που είναι γνωστοί 
στον πιστωτικό φορέα της στιγμή της 
αίτησης προκειμένου να προσδιοριστεί
κατά πόσον ο καταναλωτής θα είναι σε 
θέση να εξοφλήσει το δάνειο.

Or. en

Τροπολογία 147
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιηα) «αξιολογητής»: φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο, στο πλαίσιο της 
άσκησης της επαγγελματικής ή 
επιχειρηματικής του δραστηριότητας, 
διενεργεί αξιολογήσεις ακίνητης 
περιουσίας κατοικίας ή του οικοπέδου 
στο οποίο βρίσκεται ή θα μπορούσε να 
βρίσκεται μια παρόμοια ακίνητη 
περιουσία κατοικίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του αξιολογητή ως φυσικού ή νομικού προσώπου αντικατοπτρίζει σωστά την 
πανευρωπαϊκή κατάσταση
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Τροπολογία 148
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές 
που είναι επιφορτισμένες με την 
εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας και μεριμνούν ώστε να τους 
παρέχονται όλες οι εξουσίες που είναι 
αναγκαίες για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές 
που είναι επιφορτισμένες με την 
εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας και την εκτέλεση όλων των 
διατάξεών της προς το συμφέρον της 
αγοράς και όλων των συμμετεχόντων 
στην αγορά. Μεριμνούν ώστε να τους 
παρέχονται επαρκείς πόροι και όλες οι 
εξουσίες διερεύνησης και κύρωσης που 
είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης της 
εξουσίας πρόσβασης σε όλα τα κτίρια και 
τα σχετικά έγγραφα.
Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν, μεταξύ 
άλλων «μυστικές επισκέψεις», όπου είναι 
εφικτό, για να ελέγξουν τη σωστή 
εκτέλεση της παρούσας οδηγίας.  

Or. en

Τροπολογία 149
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές 
που είναι επιφορτισμένες με την 
εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας και μεριμνούν ώστε να τους 
παρέχονται όλες οι εξουσίες που είναι 
αναγκαίες για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές 
που είναι επιφορτισμένες με την 
εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας και την εκτέλεση όλων των 
διατάξεών της προς το συμφέρον της 
αγοράς και όλων των συμμετεχόντων 
στην αγορά. Μεριμνούν ώστε να τους 
παρέχονται επαρκείς πόροι και όλες οι 
εξουσίες διερεύνησης και κύρωσης που 
είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των 
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καθηκόντων τους.

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
διερευνητές να έχουν πρόσβαση σε όλες 
τις εγκαταστάσεις, να ζητούν την 
κοινοποίηση των συμβάσεων 
ενυπόθηκων δανείων, του Τυποποιημένου 
Ευρωπαϊκού Δελτίου Πληροφοριών 
(«ESIS»), των βιβλίων, των τιμολογίων 
και όλων των άλλων επαγγελματικών 
εγγράφων και να λαμβάνουν αντίγραφα 
αυτών με οποιοδήποτε τρόπο και σε όλα 
τα μέσα και να συλλέγουν πληροφορίες 
και αποδεικτικά στοιχεία μέσω της 
κλήτευσης ή in situ.
Στην περίπτωση δραστηριότητας σε 
κράτος μέλος υποδοχής, η εποπτεία των 
τρεχουσών δραστηριοτήτων των 
πιστωτικών φορέων ή μεσιτών 
πιστώσεων πραγματοποιείται από την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής. Η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής υποχρεούται να 
παράσχει στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους υποδοχής όλες τις 
σχετικές πληροφορίες. Οι αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους υποδοχής έχουν την 
εξουσία να επεμβαίνουν εάν οι μεσίτες 
πιστώσεων δεν συμμορφώνονται προς τα 
καθήκοντα και τις ευθύνες τους που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία. 
Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής έχουν το δικαίωμα να 
αρνούνται αδειοδοτήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διαθέτουν τις αναγκαίες αρμοδιότητες για να μπορούν να ενεργούν 
εξ ονόματος των καταναλωτών.

Τροπολογία 150
Liem Hoang Ngoc
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση δραστηριότητας σε 
κράτος μέλος υποδοχής, η εποπτεία των 
τρεχουσών δραστηριοτήτων των 
πιστωτικών φορέων ή μεσιτών 
πιστώσεων πραγματοποιείται από την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής. Η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής υποχρεούται να 
παράσχει στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους υποδοχής όλες τις 
σχετικές πληροφορίες. Οι αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους υποδοχής έχουν την 
εξουσία να επεμβαίνουν εάν οι μεσίτες 
πιστώσεων δεν συμμορφώνονται προς τα 
καθήκοντα και τις ευθύνες τους που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία. 
Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής έχουν το δικαίωμα να 
αρνούνται αδειοδοτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 151
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρχές 
που ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής των άρθρων 
18, 19, 20 και 21 της παρούσας οδηγίας να 
είναι μία από τις αρμόδιες αρχές που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 παράγραφος 
2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών).

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρχές 
που ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής των άρθρων 
18, 19, 20, 21, 22 και 23 της παρούσας 
οδηγίας να είναι μία από τις αρμόδιες 
αρχές που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010 σχετικά με τη σύσταση 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών).
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Or. en

Τροπολογία 152
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρχές 
που ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής των άρθρων 
18, 19, 20 και 21 της παρούσας οδηγίας να 
είναι μία από τις αρμόδιες αρχές που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 παράγραφος 
2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών).

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρχές 
που ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής των άρθρων 
18, 19, 20, 21, 22 και 23 της παρούσας 
οδηγίας να είναι μία από τις αρμόδιες 
αρχές που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010 σχετικά με τη σύσταση 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών).

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να αποκλείονται οι αρμόδιες αρχές όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 
22 και 23 που εξετάζουν την ελευθερία εγκατάστασης των μεσιτών πιστώσεων και την εποπτεία 
μη πιστωτικών ιδρυμάτων.

Τροπολογία 153
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση δραστηριότητας σε 
κράτος μέλος υποδοχής, η εποπτεία των 
τρεχουσών δραστηριοτήτων των 
πιστωτικών φορέων ή μεσιτών 
πιστώσεων πραγματοποιείται από την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής. Η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής υποχρεούται να 
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παράσχει στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους υποδοχής όλες τις 
σχετικές πληροφορίες. Οι αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους υποδοχής έχουν την 
εξουσία να επεμβαίνουν εάν οι μεσίτες 
πιστώσεων δεν συμμορφώνονται προς τα 
καθήκοντα και τις ευθύνες τους που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία. 
Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής έχουν το δικαίωμα να 
αρνούνται αδειοδοτήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις 
συμπεριφοράς και ενημέρωσης στους μεσίτες που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους κατά την 
άσκηση της δραστηριότητάς τους, ώστε να είναι σε θέση να διατηρούν υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών.

Τροπολογία 154
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν ένας πιστωτικός φορέας ή 
μεσίτης πιστώσεων προσφέρει υπηρεσίες 
σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από το 
κράτος μέλος καταγωγής του, η εποπτεία 
των τρεχουσών δραστηριοτήτων του 
πιστωτικού φορέα ή μεσίτη πιστώσεων 
πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους υποδοχής.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής υποχρεούται να παράσχει 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής όλες τις σχετικές πληροφορίες 
που έχει ζητήσει η εν λόγω αρχή.
Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής μπορούν να παρεμβαίνουν, 
ακόμη και να αρνούνται την άδεια 



AM\881849EL.doc 39/135 PE475.786v01-00

EL

προσφοράς υπηρεσιών στο κράτος μέλος 
υποδοχής, αν ο πιστωτικός φορέας ή 
μεσίτης πιστώσεων δεν πληροί τις 
επαγγελματικές απαιτήσεις και άλλα 
κανονιστικά καθήκοντα και ευθύνες που 
ορίζονται με την παρούσα οδηγία ή είναι 
με άλλον τρόπο επιβεβλημένες για τους 
πιστωτικούς φορείς ή τους μεσίτες 
πιστώσεων που δραστηριοποιούνται στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους καταγωγής, στις 
άλλες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών κάθε ενέργεια που 
αναλαμβάνει κατά ενός πιστωτικού 
φορέα ή μεσίτη πιστώσεων σε τέτοιες 
περιπτώσεις, καθώς και την αιτιολόγηση 
της ενέργειας αυτής.

Or. en

Τροπολογία 155
María Irigoyen Pérez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα ώστε 
οι καταναλωτές να αποκτήσουν 
μεγαλύτερη και καλύτερη επίγνωση των 
ευθυνών τους κατά τη λήψη δανείων και 
τη διαχείριση των χρεών τους, ιδίως σε 
σχέση με τις συμβάσεις πίστωσης.
2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πληροφορίες να είναι προσιτές σε όλους 
τους χρήστες, ούτως ώστε να αποφευχθεί 
μια κατάσταση κατά την οποία η 
απουσία αυτών των πληροφοριών 
καθιστά ευάλωτο τον καταναλωτή ο 
οποίος κανονικά δεν είναι ευάλωτος, και 
εξασφαλίζουν ιδιαιτέρως την προστασία 
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των καταναλωτών των οποίων τα 
χαρακτηριστικά τούς καθιστούν 
ιδιαιτέρως ευάλωτους όσον αφορά τις 
συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία κατοικίας.

Or. es

Τροπολογία 156
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
πιστωτικό φορέα ή τον μεσίτη πιστώσεων, 
κατά τη χορήγηση πιστώσεων, τη 
διαμεσολάβηση ή την παροχή συμβουλών 
για πιστώσεις και, ανάλογα με την 
περίπτωση, συμπληρωματικών υπηρεσιών 
σε καταναλωτές, να ενεργεί με εντιμότητα, 
δικαιοσύνη και επαγγελματισμό, ώστε να
εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα 
συμφέροντα του καταναλωτή.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
πιστωτικό φορέα ή τον μεσίτη πιστώσεων, 
κατά τη χορήγηση πιστώσεων, τη 
διαμεσολάβηση ή την παροχή συμβουλών 
για πιστώσεις και, ανάλογα με την 
περίπτωση, συμπληρωματικών υπηρεσιών 
σε καταναλωτές, να ενεργεί με εντιμότητα, 
δικαιοσύνη και επαγγελματισμό, ώστε να 
εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα 
συμφέροντα του καταναλωτή.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις που εμφαίνονται στο εδάφιο 
1, λαμβάνονται μέτρα που επιτρέπουν την 
υποχρεωτική προσαρμογή της σύμβασης 
πίστωσης προς το συμφέρον του 
ενδιαφερομένου  καταναλωτή και χωρίς 
επιβάρυνση για τον ίδιο ή, κατ 'επιλογή 
του καταναλωτή, τη δυνατότητα να 
αποσυρθεί από τη συμφωνία με τρόπο 
που δεν αφήνει κανένα περιθώριο να 
υποστεί ζημία.

Or. en

Τροπολογία 157
Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
πιστωτικό φορέα ή τον μεσίτη πιστώσεων, 
κατά τη χορήγηση πιστώσεων, τη 
διαμεσολάβηση ή την παροχή συμβουλών 
για πιστώσεις και, ανάλογα με την 
περίπτωση, συμπληρωματικών 
υπηρεσιών σε καταναλωτές, να ενεργεί με 
εντιμότητα, δικαιοσύνη και 
επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με 
τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του 
καταναλωτή.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
πιστωτικό φορέα ή τον μεσίτη πιστώσεων, 
κατά τη χορήγηση πιστώσεων, τη 
διαμεσολάβηση ή την παροχή συμβουλών 
για πιστώσεις να ενεργεί με εντιμότητα, 
δικαιοσύνη και επαγγελματισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες όπως ορίζονται από την παρούσα οδηγία, όπως η ασφάλιση, 
διέπονται ήδη από άλλο ρυθμιστικό πλαίσιο και επομένως πρέπει να εφαρμοσθεί η αρχή των 
ειδικότερων κανόνων (lex specialis). Τα συμφέροντα μπορούν να ευθυγραμμίζονται και 
επομένως είναι περιττό να γίνεται ειδική μνεία του καλύτερου συμφέροντος του καταναλωτή.

Τροπολογία 158
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
τρόπος με τον οποίο οι πιστωτικοί φορείς 
αμείβουν το προσωπικό τους και τους 
σχετικούς μεσίτες πιστώσεων, καθώς και ο 
τρόπος με τον οποίο οι μεσίτες πιστώσεων 
αμείβουν το προσωπικό τους, δεν 
εμποδίζει τη συμμόρφωση με την 
υποχρέωση να ενεργεί ώστε να εξυπηρετεί 
με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του 
καταναλωτή, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
τρόπος με τον οποίο οι πιστωτικοί φορείς 
αμείβουν το προσωπικό τους και τους 
σχετικούς μεσίτες πιστώσεων, καθώς και ο 
τρόπος με τον οποίο οι μεσίτες πιστώσεων 
αμείβουν το προσωπικό τους, δεν 
εμποδίζει τη συμμόρφωση με την 
υποχρέωση να ενεργεί ώστε να εξυπηρετεί 
με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του 
καταναλωτή, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.
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Η αμοιβή δεν εξαρτάται από το προϊόν. 
Ειδικότερα, ουδείς υπάλληλος ή μεσίτης 
πιστώσεων, υπό οιεσδήποτε περιστάσεις, 
λαμβάνει αμοιβή ή προμήθεια που 
εξαρτάται από το επιτόκιο ή από τον 
τύπο του πιστωτικού προϊόντος που 
υπογράφει με τον καταναλωτή. 
Σε περίπτωση προσαρμογής των 
συμβάσεων πίστωσης δεν προβλέπεται 
αμοιβή για νέες συμβάσεις εκτός εάν η 
προσαρμογή της υπάρχουσας σύμβασης 
αποδεικνύεται ότι δεν έχει επιλύσει το 
πρόβλημα.
Απαγορεύεται οιαδήποτε παρότρυνση 
προς τους μεσίτες πίστωσης με αμοιβή σε 
είδος.
Η αμοιβή λαμβάνει υπόψη το ποσοστό 
αθέτησης πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 159
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Το προσωπικό των πιστωτικών 
φορέων και των μεσιτών πιστώσεων 
διαθέτει κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και 
επάρκειας για την προσφορά ή τη 
χορήγηση συμβάσεων πίστωσης, κατά 
την έννοια του άρθρου 2, ή για τη 
δραστηριότητα πιστωτικής 
διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 στοιχείο ε). Σε περίπτωση που η 
σύναψη σύμβασης πίστωσης 
περιλαμβάνει συναφή συμπληρωματική 
υπηρεσία, και ιδίως ασφαλιστικές ή 
επενδυτικές υπηρεσίες, το προσωπικό 
διαθέτει επίσης κατάλληλες γνώσεις και 
επάρκεια σχετικά με την εν λόγω 
συμπληρωματική υπηρεσία, ώστε να 

διαγράφεται
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πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 19 
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ και του άρθρου 4 
της οδηγίας 2002/92/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προστατευθούν οι καταναλωτές αρκεί να ρυθμισθούν οι απαιτήσεις επάρκειας των 
διοικητικών στελεχών τα οποία, στη συνέχεια, θα έχουν την ευθύνη ώστε το προσωπικό να έχει 
τις αναγκαίες ικανότητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Μια τέτοια λύση θα ήταν επίσης 
σύμφωνη με άλλα νομοθετήματα της Ένωσης. Η ρύθμιση των ελάχιστων απαιτήσεων επάρκειας 
του προσωπικού κρίνεται υπερβολική.

Τροπολογία 160
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Το προσωπικό των πιστωτικών φορέων
και των μεσιτών πιστώσεων διαθέτει 
κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και 
επάρκειας για την προσφορά ή τη 
χορήγηση συμβάσεων πίστωσης, κατά την 
έννοια του άρθρου 2, ή για τη 
δραστηριότητα πιστωτικής 
διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 
3 στοιχείο ε). Σε περίπτωση που η σύναψη 
σύμβασης πίστωσης περιλαμβάνει συναφή 
συμπληρωματική υπηρεσία, και ιδίως 
ασφαλιστικές ή επενδυτικές υπηρεσίες, το 
προσωπικό διαθέτει επίσης κατάλληλες 
γνώσεις και επάρκεια σχετικά με την εν 
λόγω συμπληρωματική υπηρεσία, ώστε να 
πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 19 
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ και του άρθρου 4 
της οδηγίας 2002/92/ΕΚ.

α) Οι μεσίτες πιστώσεων και το 
προσωπικό των πιστωτικών φορέων 
διαθέτει κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και 
επάρκειας για την προσφορά ή τη 
χορήγηση συμβάσεων πίστωσης, κατά την 
έννοια του άρθρου 2, ή για τη 
δραστηριότητα πιστωτικής 
διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 
3 στοιχείο ε). Σε περίπτωση που η σύναψη 
σύμβασης πίστωσης περιλαμβάνει συναφή 
συμπληρωματική υπηρεσία, και ιδίως 
ασφαλιστικές ή επενδυτικές υπηρεσίες, το 
προσωπικό διαθέτει επίσης κατάλληλες 
γνώσεις και επάρκεια σχετικά με την εν 
λόγω συμπληρωματική υπηρεσία, ώστε να 
πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 19 
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ και του άρθρου 4 
της οδηγίας 2002/92/ΕΚ.

Or. en
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Τροπολογία 161
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Το προσωπικό των πιστωτικών φορέων
και των μεσιτών πιστώσεων διαθέτει 
κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και 
επάρκειας για την προσφορά ή τη 
χορήγηση συμβάσεων πίστωσης, κατά την 
έννοια του άρθρου 2, ή για τη 
δραστηριότητα πιστωτικής 
διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 
3 στοιχείο ε). Σε περίπτωση που η σύναψη 
σύμβασης πίστωσης περιλαμβάνει συναφή 
συμπληρωματική υπηρεσία, και ιδίως 
ασφαλιστικές ή επενδυτικές υπηρεσίες, το 
προσωπικό διαθέτει επίσης κατάλληλες 
γνώσεις και επάρκεια σχετικά με την εν 
λόγω συμπληρωματική υπηρεσία, ώστε να 
πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 19 
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ και του άρθρου 4 
της οδηγίας 2002/92/ΕΚ.

α) Οι μεσίτες πιστώσεων και το 
προσωπικό των πιστωτικών φορέων που 
βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους 
καταναλωτές διαθέτει κατάλληλο επίπεδο 
γνώσεων και επάρκειας για την προσφορά 
ή τη χορήγηση συμβάσεων πίστωσης, κατά 
την έννοια του άρθρου 2, ή για τη 
δραστηριότητα πιστωτικής 
διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 
3 στοιχείο ε). Σε περίπτωση που η σύναψη 
σύμβασης πίστωσης περιλαμβάνει συναφή 
συμπληρωματική υπηρεσία, και ιδίως 
ασφαλιστικές ή επενδυτικές υπηρεσίες, το 
προσωπικό διαθέτει επίσης κατάλληλες 
γνώσεις και επάρκεια σχετικά με την εν 
λόγω συμπληρωματική υπηρεσία, όπως 
ορίζεται στα νομοθετήματα που 
εφαρμόζονται στην ιδιαίτερη αυτή 
υπηρεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να απαιτείται συμμόρφωση προς μέρος μιας νομοθετικής πράξης.
Παραδείγματος χάριν, εάν ένας πιστωτικός φορέας / μεσίτης πιστώσεων, επιπροσθέτως των
υπηρεσιών που παρέχει σε σχέση με ενυπόθηκο δάνειο, παρέχει επίσης υπηρεσίες που 
εμπίπτουν στον τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, πρέπει να συμμορφώνεται προς την 
οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση στο σύνολό της.

Τροπολογία 162
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα φυσικά πρόσωπα, μέλη της 
διοίκησης των πιστωτικών φορέων και των 
μεσιτών πιστώσεων, τα οποία είναι 
υπεύθυνα για τη διαμεσολάβηση, την 
παροχή συμβουλών ή την έγκριση της 
σύμβασης πίστωσης – ή έχουν κάποιον 
ρόλο σε αυτές τις διαδικασίες – διαθέτουν 
κατάλληλες γνώσεις και επάρκεια σχετικά 
με τις συμβάσεις πίστωσης.

β) Τα φυσικά πρόσωπα, μέλη της 
διοίκησης των πιστωτικών φορέων και των 
μεσιτών πιστώσεων, τα οποία είναι 
υπεύθυνα για τη διαμεσολάβηση, την 
παροχή συμβουλών ή την έγκριση της 
σύμβασης πίστωσης – ή έχουν κάποιον 
ρόλο σε αυτές τις διαδικασίες – διαθέτουν 
κατάλληλες γνώσεις και επάρκεια σχετικά 
με τις συμβάσεις πίστωσης.

Υποβάλλονται σε συνεχή επαγγελματική 
εξέλιξη για να επικυρώνουν τις γνώσεις 
τους και τις ικανότητές τους.

Or. en

Τροπολογία 163
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα φυσικά πρόσωπα, μέλη της 
διοίκησης των πιστωτικών φορέων και των 
μεσιτών πιστώσεων, τα οποία είναι 
υπεύθυνα για τη διαμεσολάβηση, την 
παροχή συμβουλών ή την έγκριση της 
σύμβασης πίστωσης – ή έχουν κάποιον 
ρόλο σε αυτές τις διαδικασίες – διαθέτουν 
κατάλληλες γνώσεις και επάρκεια σχετικά 
με τις συμβάσεις πίστωσης.

β) Τα φυσικά πρόσωπα, μέλη της 
διοίκησης των πιστωτικών φορέων και των 
μεσιτών πιστώσεων, τα οποία είναι 
υπεύθυνα για τη διαμεσολάβηση ή την 
παροχή συμβουλών  σχετικά με συμβάσεις
πίστωσης – ή έχουν κάποιον ρόλο σε αυτές 
τις διαδικασίες – διαθέτουν κατάλληλες 
γνώσεις και εμπειρία σχετικά με τις 
συμβάσεις πίστωσης. Τα διοικητικά 
στελέχη των μεσιτών πιστώσεων είναι 
επιφορτισμένα να εξασφαλίζουν ότι το 
προσωπικό διαθέτει το κατάλληλο 
επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων για την 
άσκηση των καθηκόντων του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότεροι πιστωτικοί φορείς είναι πιστωτικά 
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ιδρύματα που παρέχουν ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Συνεπώς, θα ήταν 
δύσκολο να ρυθμιστούν οι απαιτήσεις επάρκειας των διοικητικών στελεχών των πιστωτικών 
ιδρυμάτων μόνο σε σχέση με ένα προϊόν, δηλαδή τα στεγαστικά δάνεια. Η ρύθμιση των 
απαιτήσεων επάρκειας πρέπει να αφορά μόνο τα διοικητικά στελέχη των μεσιτών πιστώσεων.

Τροπολογία 164
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Οι πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες 
πιστώσεων παρακολουθούνται,
προκειμένου να αξιολογείται κατά πόσον 
πληρούνται σε συνεχή βάση οι απαιτήσεις 
της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β).

γ) Οι πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες 
πιστώσεων επιτηρούνται από την αρμόδια 
αρχή προκειμένου να αξιολογείται κατά 
πόσον πληρούνται σε συνεχή βάση οι 
απαιτήσεις της παραγράφου 1 στοιχεία α) 
και β).

Or. en

Τροπολογία 165
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ελάχιστες απαιτήσεις επάρκειας που 
εμφαίνονται στην παράγραφο 1 
θεσπίζονται σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται στο Παράρτημα IIα.

Or. en

Τροπολογία 166
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 26 και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 27 και 28, προκειμένου να 
διευκρινίσει τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
του παρόντος άρθρου, και ιδίως τις 
αναγκαίες απαιτήσεις για κατάλληλες 
γνώσεις και επάρκεια.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σχέση μεταξύ των αρμοδιοτήτων του κράτους μέλους καταγωγής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, και της Επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 4, δεν είναι σαφής. Πρέπει να 
εναπόκειται στο κράτος μέλος καταγωγής ο λεπτομερής προσδιορισμός των προϋποθέσεων για 
τις αρμοδιότητες.

Τροπολογία 167
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 26 και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 27 και 28, προκειμένου να 
διευκρινίσει τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
του παρόντος άρθρου, και ιδίως τις 
αναγκαίες απαιτήσεις για κατάλληλες 
γνώσεις και επάρκεια.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου και σε έλλειψη 
διαφάνειας. Ο καθορισμός των αναγκαίων απαιτήσεων για το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και 
επάρκειας θα πρέπει να εξαρτάται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 168
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται
Τυποποιημένες πληροφορίες που πρέπει 
να περιλαμβάνονται στη διαφήμιση
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
διαφήμιση για συμβάσεις πίστωσης, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2, η οποία 
αναφέρει συγκεκριμένο επιτόκιο ή 
οποιαδήποτε άλλα αριθμητικά στοιχεία 
που αφορούν το κόστος της πίστωσης για 
τον καταναλωτή, να περιλαμβάνει 
τυποποιημένες πληροφορίες σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.
2. Οι τυποποιημένες πληροφορίες 
προσδιορίζουν κατά την εξής σειρά και 
κατά τρόπο σαφή, συνοπτικό και εμφανή, 
με χρήση αντιπροσωπευτικού 
παραδείγματος:
α) τα στοιχεία ταυτότητας του 
πιστωτικού φορέα ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, του μεσίτη πιστώσεων·
β) ότι το διαφημιζόμενο προϊόν είναι 
σύμβαση πίστωσης και, ανάλογα με την 
περίπτωση, εξασφαλίζεται είτε με 
υποθήκη ή άλλη παρόμοια εγγύηση, που 
χρησιμοποιείται γενικά σε κράτος μέλος 
για ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 
κατοικίας, είτε βάσει δικαιώματος 
σχετιζομένου με ακίνητα περιουσιακά 
στοιχεία κατοικίας·
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γ) το επιτόκιο χορηγήσεων, σταθερό ή 
κυμαινόμενο, ή αμφότερα, μαζί με 
πληροφορίες για τυχόν επιβαρύνσεις που 
περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος 
της πίστωσης για τον καταναλωτή·
δ) το συνολικό ποσό της πίστωσης·
ε) το συνολικό ετήσιο πραγματικό 
ποσοστό επιβάρυνσης·
στ) τη διάρκεια της σύμβασης πίστωσης·
ζ) το ποσό των δόσεων·
η) το συνολικό ποσό που πρέπει να 
καταβάλει ο καταναλωτής·
θ) προειδοποίηση, ανάλογα με την 
περίπτωση, για τον κίνδυνο απώλειας του 
ακινήτου, εάν δεν τηρηθούν οι 
υποχρεώσεις που συνδέονται με τη 
σύμβαση πίστωσης, σε περίπτωση που η 
πίστωση εξασφαλίζεται είτε με υποθήκη 
είτε με άλλη παρόμοια εγγύηση, η οποία 
χρησιμοποιείται γενικά σε κράτος μέλος 
για ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 
κατοικίας, ή εξασφαλίζεται βάσει 
δικαιώματος σχετιζομένου με ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία κατοικίας.
Οι τυποποιημένες πληροφορίες είναι 
δεόντως ευανάγνωστες ή ακούγονται 
ευκρινώς, ανάλογα με το μέσο που 
χρησιμοποιείται για τη διαφήμιση και την 
εμπορική προώθηση.
3. Εάν, για τη χορήγηση της πίστωσης ή 
για τη χορήγησή της υπό τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που διαφημίζονται, 
είναι υποχρεωτική η σύναψη σύμβασης 
που αφορά συμπληρωματική υπηρεσία 
σχετική με τη σύμβαση πίστωσης, και 
ιδίως ασφάλιση, το δε κόστος της εν λόγω 
υπηρεσίας δεν μπορεί να καθορισθεί εκ 
των προτέρων, η υποχρεωτική σύναψη 
αυτής της σύμβασης αναφέρεται επίσης 
κατά τρόπο σαφή, συνοπτικό και εμφανή, 
μαζί με το συνολικό ετήσιο πραγματικό 
ποσοστό επιβάρυνσης.
4. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
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άρθρο 26 και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 27 και 28, προκειμένου να 
διευκρινίσει περαιτέρω τον κατάλογο των 
τυποποιημένων πληροφοριών που πρέπει 
να περιλαμβάνονται στη διαφήμιση.
Ειδικότερα, η Επιτροπή, εκδίδοντας τις 
εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
τροποποιεί, εφόσον είναι αναγκαίο, τον 
κατάλογο των τυποποιημένων 
πληροφοριών που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α) έως θ) του 
παρόντος άρθρου.
5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται υπό την 
επιφύλαξη της οδηγίας 2005/29/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 169
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ότι το διαφημιζόμενο προϊόν είναι 
σύμβαση πίστωσης και, ανάλογα με την 
περίπτωση, εξασφαλίζεται είτε με 
υποθήκη ή άλλη παρόμοια εγγύηση, που 
χρησιμοποιείται γενικά σε κράτος μέλος 
για ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 
κατοικίας, είτε βάσει δικαιώματος 
σχετιζομένου με ακίνητα περιουσιακά 
στοιχεία κατοικίας·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ενυπόθηκα δάνεια γενικώς δεν πωλούνται άμεσα βάσει διαφήμισης. Η έρευνα αγοράς 
δείχνει ότι οι καταναλωτές διατηρούν πολύ λίγες πληροφορίες από τη διαφήμιση ενυπόθηκων 
δανείων, επομένως είναι πιο αποτελεσματικό οι διαφημίσεις να επικεντρώνονται σε λίγες 
βασικές αρχές.
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Τροπολογία 170
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το επιτόκιο χορηγήσεων, σταθερό ή 
κυμαινόμενο, ή αμφότερα, μαζί με 
πληροφορίες για τυχόν επιβαρύνσεις που 
περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος της 
πίστωσης για τον καταναλωτή·

γ) το επιτόκιο χορηγήσεων, σταθερό ή 
κυμαινόμενο, ή αμφότερα, μαζί με 
πληροφορίες για τυχόν επιβαρύνσεις που 
περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος της 
πίστωσης για τον καταναλωτή. Το 
συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό 
επιβάρυνσης (APRC) πρέπει να 
περιλαμβάνεται στη διαφήμιση με τον 
ίδιο ευδιάκριτο τρόπο όπως και 
οιεσδήποτε άλλες αριθμητικές 
πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 171
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το συνολικό ποσό της πίστωσης· διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ενυπόθηκα δάνεια γενικώς δεν πωλούνται άμεσα βάσει διαφήμισης. Η έρευνα αγοράς 
δείχνει ότι οι καταναλωτές διατηρούν πολύ λίγες πληροφορίες από τη διαφήμιση ενυπόθηκων 
δανείων, επομένως είναι πιο αποτελεσματικό οι διαφημίσεις να επικεντρώνονται σε λίγες 
βασικές αρχές.

Τροπολογία 172
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) προειδοποίηση, ανάλογα με την 
περίπτωση, για τον κίνδυνο απώλειας του 
ακινήτου, εάν δεν τηρηθούν οι 
υποχρεώσεις που συνδέονται με τη 
σύμβαση πίστωσης, σε περίπτωση που η 
πίστωση εξασφαλίζεται είτε με υποθήκη 
είτε με άλλη παρόμοια εγγύηση, η οποία 
χρησιμοποιείται γενικά σε κράτος μέλος 
για ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 
κατοικίας, ή εξασφαλίζεται βάσει 
δικαιώματος σχετιζομένου με ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία κατοικίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα νομικά συστήματα μερικών κρατών μελών, μια τέτοια προειδοποίηση θα ήταν 
παραπλανητική, διότι ο κίνδυνος απώλειας του ακινήτου δεν σχετίζεται μόνο με την πίστωση 
που εξασφαλίζεται ενυπόθηκα. Σε κάθε περίπτωση, η απαίτηση είναι υπερβολική για το 
στάδιο της διαφήμισης.

Τροπολογία 173
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τυποποιημένες πληροφορίες είναι 
δεόντως ευανάγνωστες ή ακούγονται 
ευκρινώς, ανάλογα με το μέσο που 
χρησιμοποιείται για τη διαφήμιση και την 
εμπορική προώθηση.

Οι τυποποιημένες πληροφορίες είναι 
δεόντως ευανάγνωστες ή ακούγονται 
ευκρινώς, ανάλογα με το μέσο που 
χρησιμοποιείται για τη διαφήμιση και την 
εμπορική προώθηση.

Οιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται από 
πάσης μορφής διαφήμιση πρέπει να είναι 
σύμμορφες προς το αντιπροσωπευτικό 
παράδειγμα που παρουσιάζεται·
Τα κράτη μέλη εγκρίνουν κριτήρια για 
τον ορισμό αντιπροσωπευτικού 
παραδείγματος.
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Or. en

Τροπολογία 174
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τυποποιημένες πληροφορίες είναι 
δεόντως ευανάγνωστες ή ακούγονται 
ευκρινώς, ανάλογα με το μέσο που 
χρησιμοποιείται για τη διαφήμιση και την 
εμπορική προώθηση.

Οι τυποποιημένες πληροφορίες είναι 
δεόντως ευανάγνωστες ή ακούγονται 
ευκρινώς, ανάλογα με το μέσο που 
χρησιμοποιείται για τη διαφήμιση και την 
εμπορική προώθηση. Οι ως άνω 
τυποποιημένες πληροφορίες δεν 
περιλαμβάνονται στα ψιλά γράμματα 
αλλά εμφαίνονται ευδιάκριτα σε παντός 
είδους έγγραφα.

Or. en

Τροπολογία 175
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν, για τη χορήγηση της πίστωσης ή 
για τη χορήγησή της υπό τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που διαφημίζονται,
είναι υποχρεωτική η σύναψη σύμβασης 
που αφορά συμπληρωματική υπηρεσία 
σχετική με τη σύμβαση πίστωσης, και 
ιδίως ασφάλιση, το δε κόστος της εν λόγω 
υπηρεσίας δεν μπορεί να καθορισθεί εκ 
των προτέρων, η υποχρεωτική σύναψη 
αυτής της σύμβασης αναφέρεται επίσης 
κατά τρόπο σαφή, συνοπτικό και εμφανή, 
μαζί με το συνολικό ετήσιο πραγματικό 
ποσοστό επιβάρυνσης.

3. Στην περίπτωση συμπληρωματικής 
υπηρεσίας που σχετίζεται με τη σύμβαση 
πίστωσης, και ιδίως ασφάλισης, εάν το 
κόστος της εν λόγω υπηρεσίας δεν μπορεί 
να καθορισθεί εκ των προτέρων, η 
υποχρεωτική σύναψη αυτής της σύμβασης 
αναφέρεται επίσης κατά τρόπο σαφή, 
συνοπτικό και εμφανή, το δε κόστος της 
περιλαμβάνεται στο ετήσιο πραγματικό 
ποσοστό επιβάρυνσης βάσει του κόστους 
παρομοίου προϊόντος που προσφέρει ο 
πιστωτής ή άλλος πάροχος.
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Or. en

Τροπολογία 176
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 26 και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 27 και 28, προκειμένου να 
διευκρινίσει περαιτέρω τον κατάλογο των 
τυποποιημένων πληροφοριών που πρέπει 
να περιλαμβάνονται στη διαφήμιση.

διαγράφεται

Ειδικότερα, η Επιτροπή, εκδίδοντας τις 
εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
τροποποιεί, εφόσον είναι αναγκαίο, τον 
κατάλογο των τυποποιημένων 
πληροφοριών που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α) έως θ) του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης είναι σχεδόν ταυτόσημες με εκείνες που περιέχει η οδηγία για την 
καταναλωτική πίστη. Δεν υπάρχει ανάγκη προσδιορισμού των υποχρεώσεων αυτών.

Τροπολογία 177
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
1. Ο καταναλωτής έχει πάντοτε το 
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δικαίωμα να αγοράζει συμπληρωματικά 
προϊόντα από εναλλακτικούς παρόχους.
2. Το επιτόκιο χορηγήσεων δεν εξαρτάται 
από τη συνέχιση της παροχής 
συμπληρωματικών υπηρεσιών από έναν 
συγκεκριμένο πάροχο, εκτός εάν η 
συμπληρωματική υπηρεσία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του πιστωτικού 
προϊόντος και υπάρχει αντικειμενικό 
όφελος για τον καταναλωτή.
3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα που 
απαγορεύουν τα δάνεια σε ξένο νόμισμα, 
εκτός εάν ο καταναλωτής λαμβάνει το 
εισόδημά του στο συγκεκριμένο νόμισμα.
4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα που 
απαγορεύουν τα επιτόκια προσέλκυσης 
καταναλωτών (teaser rates).

Or. en

Τροπολογία 178
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Ελευθερία επιλογής του παρόχου 
συμπληρωματικής υπηρεσίας
1. Ο καταναλωτής έχει πάντοτε το 
δικαίωμα να αγοράζει συμπληρωματικά 
προϊόντα από εναλλακτικούς παρόχους.
2. Το επιτόκιο χορηγήσεων δεν εξαρτάται 
από τη συνέχιση της παροχής 
συμπληρωματικών υπηρεσιών από έναν 
συγκεκριμένο πάροχο, εκτός εάν η 
συμπληρωματική υπηρεσία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του πιστωτικού 
προϊόντος και υπάρχει αντικειμενικό 
όφελος για τον καταναλωτή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν αθέμιτο και θα αντέβαινε στον ανταγωνισμό το να υποχρεώνονται οι καταναλωτές να 
αγοράζουν πλείονα προϊόντα και υπηρεσίες από τον ίδιο πάροχο. Μερικές αγορές έχουν αναπτύξει 
συστήματα συνδεδεμένων συμβάσεων για να δεσμεύουν καταναλωτές με ορισμένα συμπληρωματικά 
προϊόντα. Ακόμη και εάν η προσφορά παρέχει στον καταναλωτή αμέριστο όφελος τη στιγμή 
υπογραφής της σύμβασης, μπορεί τούτο να μην ισχύει μετά μερικά έτη. Η σύνδεση που δημιουργείται 
ανάμεσα σε αυτές τις διάφορες συμβάσεις εμποδίζει τον καταναλωτή να εκμεταλλευθεί τις μεταβολές 
που επέρχονται στην αγορά.

Τροπολογία 179
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι 
διαθέσιμες, ανά πάσα στιγμή, από τους 
πιστωτικούς φορείς ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, τους μεσίτες πιστώσεων
γενικές πληροφορίες για τις συμβάσεις 
πίστωσης, σε σταθερό μέσο ή σε 
ηλεκτρονική μορφή.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι 
διαθέσιμες, ανά πάσα στιγμή, από τους 
πιστωτικούς φορείς και επιδίδονται στον 
καταναλωτή είτε από τον πιστωτικό 
φορέα στην περίπτωση απ' ευθείας 
πωλήσεων είτε μέσω του μεσίτη 
πιστώσεων γενικές πληροφορίες για τις 
συμβάσεις πίστωσης, σε σταθερό μέσο 
και/ή κατόπιν σχετικής αιτήσεως σε 
ηλεκτρονική μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές ποίος φέρει την ευθύνη για τη σύνταξη αυτού του εγγράφου. Οι μεσίτες 
πιστώσεων δεν έχουν κατ' ανάγκη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που απαριθμούνται.
Πρέπει επομένως να αποτελεί ευθύνη του πιστωτικού φορέα να παρέχει αυτές τις πληροφορίες 
στον μεσίτη ή – όταν ο πιστωτικός φορέας προβαίνει κατά άμεσο τρόπο σε διακίνηση 
προϊόντων – απ' ευθείας στον καταναλωτή.

Τροπολογία 180
María Irigoyen Pérez
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι 
διαθέσιμες, ανά πάσα στιγμή, από τους 
πιστωτικούς φορείς ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, τους μεσίτες πιστώσεων 
γενικές πληροφορίες για τις συμβάσεις 
πίστωσης, σε σταθερό μέσο ή σε 
ηλεκτρονική μορφή.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι 
διαθέσιμες, ανά πάσα στιγμή, από τους 
πιστωτικούς φορείς ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, τους μεσίτες πιστώσεων 
γενικές πληροφορίες, προσιτές και 
κατανοητές, για τις συμβάσεις πίστωσης, 
σε σταθερό μέσο ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Or. es

Τροπολογία 181
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γενικές πληροφορίες περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα εξής:

Οι γενικές πληροφορίες περιλαμβάνουν τα 
εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μέγιστη εναρμόνιση θα παρέχει το αυτό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη 
την ΕΕ.

Τροπολογία 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις μορφές εγγύησης· γ) τις μορφές εγγύησης, 
περιλαμβανομένης της δυνατότητας η 
εμπράγματη εγγύηση να ευρίσκεται σε 
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διαφορετικό κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 183
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ενδεικτικό παράδειγμα του συνολικού 
κόστους της πίστωσης για τον καταναλωτή 
και του συνολικού ετήσιου πραγματικού 
ποσοστού επιβάρυνσης·

ζ) αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του 
συνολικού κόστους της πίστωσης για τον 
καταναλωτή και του συνολικού ετήσιου 
πραγματικού ποσοστού επιβάρυνσης·

Or. en

Τροπολογία 184
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα 
πρόωρης εξόφλησης και, ανάλογα με την 
περίπτωση, περιγραφή των όρων από τους 
οποίους εξαρτάται η πρόωρη εξόφληση·

θ) περιγραφή των όρων από τους οποίους 
εξαρτάται η πρόωρη εξόφληση·

Or. en

Τροπολογία 185
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ι
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) κατά πόσον είναι αναγκαία η εκτίμηση
του ακινήτου και, ανάλογα με την 
περίπτωση, από ποιον θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί·

ι) τί συνεπάγεται η έκθεση εκτίμησης του 
ακινήτου για τον καταναλωτή, 
περιλαμβανομένου του από ποίον θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί και 
οιουδήποτε κόστους σχετίζεται με αυτή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την άρση της ρήτρας διακριτικής ευχέρειας "κατά πόσον είναι αναγκαία η εκτίμηση του 
ακινήτου" η νέα διατύπωση συνεπάγεται πραγματοποίηση εκτίμησης για κάθε σύμβαση 
πίστωσης για κατοικία.

Τροπολογία 186
María Irigoyen Pérez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) προειδοποίηση, ανάλογα με την 
περίπτωση, για τον κίνδυνο απώλειας του 
ακινήτου, εάν δεν τηρηθούν οι 
υποχρεώσεις που συνδέονται με τη 
σύμβαση πίστωσης, σε περίπτωση που η 
πίστωση εξασφαλίζεται είτε με υποθήκη 
είτε με άλλη παρόμοια εγγύηση, η οποία 
χρησιμοποιείται γενικά σε κράτος μέλος 
για ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 
κατοικίας, ή εξασφαλίζεται βάσει 
δικαιώματος σχετιζομένου με ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία κατοικίας.

Or. es

Τροπολογία 187
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για φορολογικές 
ελαφρύνσεις από τους τόκους της 
σύμβασης πίστωσης ή άλλες δημόσιες 
επιδοτήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να βασίζει σε φορολογικές ελαφρύνσεις την απόφασή του για τη 
σύναψη μιας πιστωτικής σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, είναι γενικά γνωστό ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με φορολογικές ελαφρύνσεις μπορούν να ζητηθούν από τις αρμόδιες 
αρχές.

Τροπολογία 188
María Irigoyen Pérez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για φορολογικές 
ελαφρύνσεις από τους τόκους της 
σύμβασης πίστωσης ή άλλες δημόσιες 
επιδοτήσεις.

ια) λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για φορολογικές 
υποχρεώσεις και ελαφρύνσεις από τους 
τόκους της σύμβασης πίστωσης ή άλλες 
δημόσιες επιδοτήσεις.

Or. es

Τροπολογία 189
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας και, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την 
αναγκαία πληροφόρηση από τον 
καταναλωτή σχετικά με τις ανάγκες, την 
οικονομική κατάσταση και τις προτιμήσεις 
του, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρέχει 
στον καταναλωτή τις εξατομικευμένες 
πληροφορίες που χρειάζεται για να 
συγκρίνει τις διαθέσιμες πιστώσεις στην 
αγορά, να εκτιμήσει τις συνέπειές τους και 
να λάβει απόφαση εν γνώσει του ως προς 
τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης. Οι 
πληροφορίες αυτές παρέχονται, εγγράφως 
ή επί άλλου σταθερού μέσου, μέσω του 
Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού Δελτίου 
Πληροφοριών («ESIS»), που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας και, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την 
αναγκαία πληροφόρηση από τον 
καταναλωτή σχετικά με τις ανάγκες, την 
οικονομική κατάσταση και τις προτιμήσεις 
του, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρέχει 
στον καταναλωτή τις εξατομικευμένες 
πληροφορίες που χρειάζεται για να 
συγκρίνει τις διαθέσιμες πιστώσεις στην 
αγορά, να εκτιμήσει τις συνέπειές τους και 
να λάβει απόφαση εν γνώσει του ως προς 
τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι 
αυτή η δυνατότητα του καταναλωτή να 
αξιολογεί και να σταθμίζει τις διαθέσιμες 
προσφορές διασφαλίζεται μέσω της 
εκχώρησης εκ του νόμου ή εκ συμβάσεως 
δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με 
τις διατάξεις της οδηγίας ΕΚ/2008/48. Οι 
πληροφορίες αυτές παρέχονται, εγγράφως 
ή επί άλλου σταθερού μέσου, μέσω του 
Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού Δελτίου 
Πληροφοριών («ESIS»), που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. de

Τροπολογία 190
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας και, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την 
αναγκαία πληροφόρηση από τον 
καταναλωτή σχετικά με τις ανάγκες, την 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας και, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων, αμέσως
μετά την αναγκαία πληροφόρηση από τον 
καταναλωτή σχετικά με τις ανάγκες, την 
οικονομική κατάσταση και τις προτιμήσεις 
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οικονομική κατάσταση και τις προτιμήσεις 
του, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρέχει 
στον καταναλωτή τις εξατομικευμένες 
πληροφορίες που χρειάζεται για να 
συγκρίνει τις διαθέσιμες πιστώσεις στην 
αγορά, να εκτιμήσει τις συνέπειές τους και 
να λάβει απόφαση εν γνώσει του ως προς 
τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης. Οι 
πληροφορίες αυτές παρέχονται, εγγράφως 
ή επί άλλου σταθερού μέσου, μέσω του 
Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού Δελτίου 
Πληροφοριών («ESIS»), που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ.

του, παρέχει στον καταναλωτή τις 
εξατομικευμένες πληροφορίες που 
χρειάζεται για να συγκρίνει τις διαθέσιμες 
πιστώσεις στην αγορά, να εκτιμήσει τις 
συνέπειές τους και να λάβει απόφαση εν 
γνώσει του ως προς τη σύναψη της 
σύμβασης πίστωσης. Οι πληροφορίες 
αυτές παρέχονται, εγγράφως ή επί άλλου 
σταθερού μέσου, δωρεάν μέσω του 
Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού Δελτίου 
Πληροφοριών («ESIS»), που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 191
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας και, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την 
αναγκαία πληροφόρηση από τον 
καταναλωτή σχετικά με τις ανάγκες, την 
οικονομική κατάσταση και τις προτιμήσεις 
του, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρέχει 
στον καταναλωτή τις εξατομικευμένες 
πληροφορίες που χρειάζεται για να 
συγκρίνει τις διαθέσιμες πιστώσεις στην 
αγορά, να εκτιμήσει τις συνέπειές τους και 
να λάβει απόφαση εν γνώσει του ως προς 
τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης. Οι 
πληροφορίες αυτές παρέχονται, εγγράφως 
ή επί άλλου σταθερού μέσου, μέσω του 
Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού Δελτίου 
Πληροφοριών («ESIS»), που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας και, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την 
αναγκαία πληροφόρηση από τον 
καταναλωτή σχετικά με τις ανάγκες, την 
οικονομική κατάσταση και τις προτιμήσεις 
του, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρέχει 
στον καταναλωτή τις εξατομικευμένες 
πληροφορίες που χρειάζεται για να 
συγκρίνει τις διαθέσιμες πιστώσεις στην 
αγορά, να εκτιμήσει τις συνέπειές τους και 
να λάβει απόφαση εν γνώσει του ως προς 
τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης. Οι 
πληροφορίες αυτές παρέχονται, εγγράφως 
ή επί άλλου σταθερού μέσου, μέσω 
τυποποιημένου δελτίου πληροφοριών 
δωρεάν. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 
Τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Δελτίο 
Πληροφοριών («ESIS»), που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ, εκτός 
εάν έχει εκπονηθεί ή έως ότου να 
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εκπονηθεί καταλληλότερο δελτίο 
πληροφοριών του κράτους μέλους επί του 
οποίου έχουν συμφωνήσει όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων, 
περιλαμβανομένων των εκπροσώπων των 
καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας αριθμός κρατών μελών έχουν ήδη υλοποιήσει προσυμβατικά δελτία πληροφοριών και 
επομένως πρέπει να επιτρέπεται είτε ένα ESIS είτε ένα ισοδύναμο έγγραφο.

Τροπολογία 192
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας και, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την 
αναγκαία πληροφόρηση από τον 
καταναλωτή σχετικά με τις ανάγκες, την 
οικονομική κατάσταση και τις προτιμήσεις 
του, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρέχει
στον καταναλωτή τις εξατομικευμένες 
πληροφορίες που χρειάζεται για να 
συγκρίνει τις διαθέσιμες πιστώσεις στην 
αγορά, να εκτιμήσει τις συνέπειές τους και 
να λάβει απόφαση εν γνώσει του ως προς 
τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης. Οι 
πληροφορίες αυτές παρέχονται, εγγράφως 
ή επί άλλου σταθερού μέσου, μέσω του 
Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού Δελτίου 
Πληροφοριών («ESIS»), που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Εγκαίρως πριν να δεσμευθεί ο 
καταναλωτής από οιαδήποτε σύμβαση 
πίστωσης ή σχετική προσφορά, ο 
πιστωτικός φορέας και, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων, βάσει 
των πιστωτικών όρων και προϋποθέσεων 
που προσφέρει ο πιστωτικός φορέας και 
της πληροφόρησης που έχουν λάβει από 
τον καταναλωτή σχετικά με τις ανάγκες, 
την οικονομική κατάσταση και τις 
προτιμήσεις του, παρέχουν στον 
καταναλωτή τις εξατομικευμένες 
πληροφορίες που χρειάζεται για να 
συγκρίνει τις διαθέσιμες πιστώσεις στην 
αγορά, να εκτιμήσει τις συνέπειές τους και 
να λάβει απόφαση εν γνώσει του ως προς 
τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης. Οι 
πληροφορίες αυτές παρέχονται, εγγράφως 
ή επί άλλου σταθερού μέσου, μέσω του 
Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού Δελτίου 
Πληροφοριών («ESIS»), που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή πρέπει να ευθυγραμμισθεί προς την οδηγία για την καταναλωτική πίστη και την 
οδηγία σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η 
ευθυγράμμιση αυτή θα οδηγήσει και σε λιγότερη γραφειοκρατία, διότι ο πιστωτικός φορέας δεν 
θα είναι υποχρεωμένος να παράσχει το ESIS δύο φορές.

Τροπολογία 193
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας και, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την 
αναγκαία πληροφόρηση από τον 
καταναλωτή σχετικά με τις ανάγκες, την 
οικονομική κατάσταση και τις προτιμήσεις 
του, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρέχει 
στον καταναλωτή τις εξατομικευμένες 
πληροφορίες που χρειάζεται για να 
συγκρίνει τις διαθέσιμες πιστώσεις στην 
αγορά, να εκτιμήσει τις συνέπειές τους και 
να λάβει απόφαση εν γνώσει του ως προς 
τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης. Οι 
πληροφορίες αυτές παρέχονται, εγγράφως 
ή επί άλλου σταθερού μέσου, μέσω του 
Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού Δελτίου 
Πληροφοριών («ESIS»), που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας και, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων, αμέσως
μετά την αναγκαία πληροφόρηση από τον 
καταναλωτή σχετικά με τις ανάγκες, την 
οικονομική κατάσταση και τις προτιμήσεις 
του, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρέχει 
στον καταναλωτή τις εξατομικευμένες 
πληροφορίες που χρειάζεται για να 
συγκρίνει τις διαθέσιμες πιστώσεις στην 
αγορά, να εκτιμήσει τις συνέπειές τους και 
να λάβει απόφαση εν γνώσει του ως προς 
τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης. Οι 
πληροφορίες αυτές παρέχονται, εγγράφως 
ή επί άλλου σταθερού μέσου, δωρεάν 
μέσω του Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού 
Δελτίου Πληροφοριών («ESIS»), που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ESIS πρέπει να παρέχεται στους καταναλωτές δωρεάν.

Τροπολογία 194
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν 
παρέχεται στον καταναλωτή δεσμευτική 
προσφορά του πιστωτικού φορέα, να 
συνοδεύεται από ESIS. Στις περιστάσεις 
αυτές, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
μην μπορεί να συναφθεί η σύμβαση 
πίστωσης προτού να έχει ο καταναλωτής 
στη διάθεσή του επαρκή χρόνο για να 
συγκρίνει τις προσφορές, να εκτιμήσει τις 
συνέπειές τους και να λάβει απόφαση εν 
γνώσει του ως προς την αποδοχή μιας 
προσφοράς, ανεξάρτητα από το μέσο 
σύναψης της σύμβασης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανόνας θα δημιουργούσε έλλειψη ασφάλειας δικαίου, διότι ένας μεμονωμένος 
πιστωτικός φορέας δεν γνωρίζει εάν και πότε έχει λάβει ο καταναλωτής προσφορές από άλλους 
πιστωτικούς φορείς και θα ήταν ανάρμοστο να ρωτήσει σχετικά τον καταναλωτή. Επιπλέον, δεν είναι 
σαφές ποια θα ήταν η συνέπεια της μη συμμόρφωσης προς τον κανόνα.

Τροπολογία 195
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν 
παρέχεται στον καταναλωτή δεσμευτική 
προσφορά του πιστωτικού φορέα, να 
συνοδεύεται από ESIS. Στις περιστάσεις 
αυτές, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
μην μπορεί να συναφθεί η σύμβαση 
πίστωσης προτού να έχει ο καταναλωτής 
στη διάθεσή του επαρκή χρόνο για να 
συγκρίνει τις προσφορές, να εκτιμήσει τις 
συνέπειές τους και να λάβει απόφαση εν 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
παρέχεται στον καταναλωτή σχέδιο 
σύμβασης πίστωσης συνημμένο στο
ESIS. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
μην μπορεί να συναφθεί η σύμβαση 
πίστωσης προτού να έχει ο καταναλωτής 
στη διάθεσή του επαρκή χρόνο για να 
συγκρίνει τις προσφορές, να εκτιμήσει τις 
συνέπειές τους και να λάβει απόφαση εν 
γνώσει του ως προς την αποδοχή μιας 
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γνώσει του ως προς την αποδοχή μιας 
προσφοράς, ανεξάρτητα από το μέσο 
σύναψης της σύμβασης.

προσφοράς, ανεξάρτητα από το μέσο 
σύναψης της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 196
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το ESIS 
ισχύει για χρονικό διάστημα που εμφαίνεται 
σαφώς και είναι αρκετό για να επιτρέπει 
στον καταναλωτή να συγκρίνει τις 
προσφορές που διατίθενται στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διάστημα ισχύος του ESIS χρειάζεται για να βοηθεί τον καταναλωτή να συγκρίνει τις προσφορές 
που διατίθενται στην αγορά. Εξυπακούεται ότι το ESIS είναι ισχυρό μόνον εάν ο καταναλωτής έχει 
παράσχει τις ορθές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική του κατάσταση.

Τροπολογία 197
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε πρόσθετη πληροφορία την οποία 
επιθυμεί να παράσχει στον καταναλωτή ο 
πιστωτικός φορέας ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων, 
παρέχεται σε χωριστό έγγραφο που μπορεί 
να επισυνάπτεται στο ESIS.

Κάθε πρόσθετη πληροφορία την οποία 
επιθυμεί να παράσχει στον καταναλωτή ο 
πιστωτικός φορέας ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων, 
παρέχεται σε χωριστό έγγραφο που μπορεί 
να επισυνάπτεται στο ESIS.

Στα κράτη μέλη όπου επιβάλλονται 
κανόνες για πλήρη αντιστοίχηση μεταξύ 
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των ενυπόθηκων δανείων (στοιχείων 
ενεργητικού) και των ενυπόθηκων τίτλων 
χρέους (στοιχείων παθητικού) των 
ιδρυμάτων ενυπόθηκης πίστης η 
αναγραφή του επιτοκίου στο ESIS μπορεί 
να υπόκειται στις μεταβολές στις 
συνθήκες της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 198
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 26 
και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 27 
και 28, για την τροποποίηση των 
τυποποιημένων πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, καθώς και του 
περιεχομένου και του μορφοτύπου του 
ESIS, που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

διαγράφεται

Ειδικότερα, με τις εν λόγω πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, εφόσον είναι αναγκαίο:
α) τροποποιείται ο κατάλογος των 
τυποποιημένων πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου·
β) διαγράφονται ορισμένα στοιχεία 
πληροφοριών που προβλέπονται στο 
παράρτημα ΙΙ·
γ) γίνονται προσθήκες στον κατάλογο 
πληροφοριών που προβλέπεται στο 
παράρτημα ΙΙ·
δ) τροποποιείται η παρουσίαση των 
περιεχομένων του ESIS, που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ·
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ε) παρέχονται λεπτομερέστερες οδηγίες 
για τη συμπλήρωση του ESIS, που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη πολυάριθμων εξουσιών κατ' εξουσιοδότηση δημιουργεί προβλήματα. Οι εξουσίες 
είναι πολύ ευρείες, χωρίς να ορίζονται ρητά οι στόχοι και το περιεχόμενο της εκχώρησης 
εξουσίας, αφορούν δε ουσιώδη στοιχεία της πρότασης. Είναι πιθανό να οδηγήσουν με το 
πέρασμα του χρόνου σε διαρκώς πιο αποκλίνοντες κανόνες όσον αφορά, από τη μία πλευρά, τα 
παραδοσιακά καταναλωτικά δάνεια και, από την άλλη πλευρά, τα στεγαστικά και τα ενυπόθηκα 
δάνεια.

Τροπολογία 199
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 26 
και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 27 
και 28, για την τροποποίηση των 
τυποποιημένων πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, καθώς και του 
περιεχομένου και του μορφοτύπου του 
ESIS, που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 200
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τροποποιείται η παρουσίαση των 
περιεχομένων του ESIS, που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 201
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) παρέχονται λεπτομερέστερες οδηγίες 
για τη συμπλήρωση του ESIS, που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 202
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 
κατόπιν αιτήσεως του καταναλωτή, ο 
πιστωτικός φορέας ή ο μεσίτης πιστώσεων 
να παρέχουν δωρεάν στον καταναλωτή 
αντίγραφο του σχεδίου σύμβασης 
πίστωσης. Η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που, κατά 
τη στιγμή της αίτησης, ο πιστωτικός 
φορέας δεν επιθυμεί να προβεί στη 
σύναψη σύμβασης πίστωσης με τον 
καταναλωτή.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
πιστωτικός φορέας ή ο μεσίτης πιστώσεων 
να παρέχουν δωρεάν στον καταναλωτή 
αντίγραφο του σχεδίου σύμβασης 
πίστωσης.

Or. en
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Τροπολογία 203
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, κατόπιν 
αιτήσεως του καταναλωτή, ο πιστωτικός 
φορέας ή ο μεσίτης πιστώσεων να 
παρέχουν δωρεάν στον καταναλωτή 
αντίγραφο του σχεδίου σύμβασης
πίστωσης. Η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που, κατά τη 
στιγμή της αίτησης, ο πιστωτικός φορέας 
δεν επιθυμεί να προβεί στη σύναψη 
σύμβασης πίστωσης με τον καταναλωτή.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, κατόπιν 
αιτήσεως του καταναλωτή, ο πιστωτικός 
φορέας ή ο μεσίτης πιστώσεων να 
παρέχουν δωρεάν στον καταναλωτή 
αντίγραφο του σχεδίου σύμβασης 
πίστωσης. Η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που, κατά τη 
στιγμή της αίτησης, ο πιστωτικός φορέας 
δεν επιθυμεί να προβεί στη σύναψη 
σύμβασης πίστωσης με τον καταναλωτή.
Πέραν τούτου εννοείται ότι όλες οι 
προσυμβατικές πληροφορίες πρέπει να 
δίδονται από τον πιστωτικό φορέα ή, 
όπου αυτό ισχύει, τους μεσίτες 
πιστώσεων δωρεάν στον καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 204
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 α
Κυμαινόμενο επιτόκιο
1. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν μέτρα για να 
προστατευθούν οι καταναλωτές από το 
ενδεχόμενο αδυναμίας πληρωμής όταν 
υπάρξει σημαντική μεταβολή στα 
κυμαινόμενα επιτόκια.
Εάν τα κράτη μέλη δεν ορίζουν γενικά 
ανώτατα όρια διακύμανσης των 
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κυμαινόμενων επιτοκίων, εξασφαλίζουν ότι 
όλοι οι πιστωτικοί φορείς θέτουν ένα μέγιστο 
ανώτατο όριο. Η πιστοληπτική ικανότητα 
ελέγχεται στη βάση αυτού του μεγίστου 
ανωτάτου ορίου.
2. Οι μεταβολές των επιτοκίων βασίζονται 
μόνο σε αντικειμενικούς, αξιόπιστους, 
δημόσιους και εξωτερικούς προς τον 
πιστωτικό φορέα δείκτες, όπως είναι τα 
επιτόκια της αγοράς.
3. Όταν το επιτόκιο αυξάνεται, ο 
καταναλωτής έχει πάντοτε τη δυνατότητα να 
επιλέξει την επιμήκυνση του χρόνου 
αποπληρωμής, με μέγιστο όριο τα 5 έτη, 
χωρίς επιπλέον κόστος και χωρίς να 
αυξάνεται το ύψος των τακτικών δόσεων.

Or. en

Τροπολογία 205
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 α
Σύνδεση συμπληρωματικών υπηρεσιών
1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν σε 
πιστωτικούς φορείς ή μεσίτες πίστωσης να 
προβαίνουν σε σύνδεση εξαρτώντας την 
προσφορά μιας σύμβασης πίστωσης από την 
αγορά ασφαλιστικών ή άλλων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων από 
δεδομένο πάροχο που προσδιορίζεται από 
τον πιστωτικό φορέα ή το μεσίτη πίστωσης, 
με εξαίρεση το άνοιγμα τρέχοντος 
λογαριασμού.
2. Η αλλαγή παρόχου συμπληρωματικών 
υπηρεσιών που συνδέονται με τη σύμβαση 
πίστωσης για ακίνητα κατοικίας δεν μπορεί 
να έχει συνέπεια στο επιτόκιο της σύμβασης 
πίστωσης για ακίνητα κατοικίας ή 
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οιοδήποτε άλλο στοιχείο της σύμβασης 
πίστωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτοί οι κανόνες ισχύουν ήδη σε μερικά κράτη μέλη. Η πίστωση δεν πρέπει να υπόκειται στην αγορά 
συνδεδεμένων συμπληρωματικών υπηρεσιών. Οι καταναλωτές πρέπει να τυγχάνουν προστασίας για 
αυξήσεις του επιτοκίου στην περίπτωση αλλαγής παρόχου συμπληρωματικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 206
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε 
από τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο 
άρθρο 3 στοιχείο ε), ο μεσίτης πιστώσεων 
παρέχει στον καταναλωτή τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

1. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε 
από τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο 
άρθρο 3 στοιχείο ε), ο μεσίτης πιστώσεων 
παρέχει στον καταναλωτή δωρεάν 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 207
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) όσον αφορά τους μεσίτες πιστώσεων 
που δεν είναι συνδεδεμένοι, την ύπαρξη 
προμηθειών οι οποίες, ενδεχομένως, 
καταβάλλονται από τον πιστωτικό φορέα 
στον μεσίτη πιστώσεων για τις υπηρεσίες 
του.

η) την ύπαρξη προμηθειών ή οιουδήποτε 
άλλου τύπου αμοιβής, περιλαμβανομένης 
της αμοιβής σε είδος, οι οποίες, 
ενδεχομένως, καταβάλλονται από τον 
πιστωτικό φορέα ή οιονδήποτε άλλο τρίτο 
στον μεσίτη πιστώσεων για τις υπηρεσίες 
του.

Or. en
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Τροπολογία 208
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι μεσίτες πιστώσεων που δεν είναι 
συνδεδεμένοι, αναφέρουν, εφόσον το 
ζητήσει ο καταναλωτής, πληροφορίες 
σχετικά με τη διακύμανση των επιπέδων 
προμηθειών τις οποίες καταβάλλουν οι 
διάφοροι πιστωτικοί φορείς που παρέχουν 
τις συμβάσεις πίστωσης που προσφέρονται 
στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής 
ενημερώνεται ότι έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει αυτές τις πληροφορίες.

2. Οι μεσίτες πιστώσεων αναφέρουν 
πληροφορίες σχετικά με τη διακύμανση 
των επιπέδων προμηθειών, 
εκπεφρασμένων σε απόλυτες τιμές, τις 
οποίες καταβάλλουν οι διάφοροι 
πιστωτικοί φορείς που παρέχουν τις 
συμβάσεις πίστωσης που προσφέρονται 
στον καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 209
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 26 και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 27 και 28, για την 
επικαιροποίηση του καταλόγου των 
πληροφοριών σχετικά με τους μεσίτες 
πιστώσεων, οι οποίες πρέπει να 
παρέχονται στον καταναλωτή, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Ειδικότερα, η Επιτροπή, εκδίδοντας τις 
εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
τροποποιεί, εφόσον είναι αναγκαίο, τα 
στοιχεία πληροφοριών που προβλέπονται 
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στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 210
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Προκειμένου να διασφαλιστεί ενιαία 
εφαρμογή της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, ανατίθεται εξουσία 
στην Επιτροπή, με σκοπό να προβλέψει, 
εφόσον είναι αναγκαίο, τυποποιημένο 
μορφότυπο και παρουσίαση των 
στοιχείων πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 211
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πιστωτικοί φορείς και, ανάλογα με την 
περίπτωση, οι μεσίτες πιστώσεων 
παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις στον 
καταναλωτή σχετικά με την ή τις 
προτεινόμενες συμβάσεις πίστωσης και 
την ή τις όποιες συμπληρωματικές 
υπηρεσίες, ούτως ώστε να είναι σε θέση ο 
καταναλωτής να αξιολογήσει αν οι 
προτεινόμενες συμβάσεις πίστωσης 
προσαρμόζονται στις ανάγκες και στην 
οικονομική του κατάσταση. Στις επαρκείς 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πιστωτικοί φορείς και, ανάλογα με την 
περίπτωση, οι μεσίτες πιστώσεων 
παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις στον 
καταναλωτή σχετικά με την ή τις 
προτεινόμενες συμβάσεις πίστωσης και 
την ή τις όποιες συμπληρωματικές 
υπηρεσίες, ούτως ώστε να είναι σε θέση ο 
καταναλωτής να αξιολογήσει αν οι 
προτεινόμενες συμβάσεις πίστωσης 
προσαρμόζονται στις ανάγκες και στην 
οικονομική του κατάσταση. Στις επαρκείς 
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εξηγήσεις περιλαμβάνεται η παροχή 
εξατομικευμένων πληροφοριών για τα 
χαρακτηριστικά των πιστώσεων που 
προσφέρονται, χωρίς ωστόσο να 
διατυπώνεται καμία σύσταση. Οι 
πιστωτικοί φορείς και, ανάλογα με την 
περίπτωση, οι μεσίτες πιστώσεων 
αξιολογούν με ακρίβεια το επίπεδο 
γνώσεων και εξοικείωσης του 
καταναλωτή με τα θέματα πιστώσεων, με 
κάθε αναγκαίο μέσο, ούτως ώστε ο 
πιστωτικός φορέας ή ο μεσίτης 
πιστώσεων να είναι σε θέση να 
προσδιορίσει το επίπεδο εξηγήσεων που 
θα πρέπει να δοθούν στον καταναλωτή 
και να προσαρμόσει ανάλογα τις 
εξηγήσεις αυτές.

εξηγήσεις περιλαμβάνεται η παροχή 
εξατομικευμένων πληροφοριών για τα 
χαρακτηριστικά των πιστώσεων που 
προσφέρονται, χωρίς ωστόσο να 
διατυπώνεται καμία σύσταση.

Or. en

Τροπολογία 212
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πιστωτικοί φορείς και, ανάλογα με την 
περίπτωση, οι μεσίτες πιστώσεων 
παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις στον 
καταναλωτή σχετικά με την ή τις 
προτεινόμενες συμβάσεις πίστωσης και 
την ή τις όποιες συμπληρωματικές 
υπηρεσίες, ούτως ώστε να είναι σε θέση ο 
καταναλωτής να αξιολογήσει αν οι 
προτεινόμενες συμβάσεις πίστωσης 
προσαρμόζονται στις ανάγκες και στην 
οικονομική του κατάσταση. Στις επαρκείς 
εξηγήσεις περιλαμβάνεται η παροχή 
εξατομικευμένων πληροφοριών για τα 
χαρακτηριστικά των πιστώσεων που 
προσφέρονται, χωρίς ωστόσο να 
διατυπώνεται καμία σύσταση. Οι 
πιστωτικοί φορείς και, ανάλογα με την 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πιστωτικοί φορείς και, ανάλογα με την 
περίπτωση, οι μεσίτες πιστώσεων 
παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις στον 
καταναλωτή σχετικά με την ή τις 
προτεινόμενες συμβάσεις πίστωσης και 
την ή τις όποιες συμπληρωματικές 
υπηρεσίες, ούτως ώστε να είναι σε θέση ο 
καταναλωτής να αξιολογήσει αν οι 
προτεινόμενες συμβάσεις πίστωσης 
προσαρμόζονται στις ανάγκες και στην 
οικονομική του κατάσταση. Στις επαρκείς 
εξηγήσεις περιλαμβάνεται η παροχή 
εξατομικευμένων πληροφοριών για τα 
χαρακτηριστικά των πιστώσεων που 
προσφέρονται, περιλαμβανομένων του 
κόστους και των κινδύνων που 
συνεπάγονται, χωρίς ωστόσο να 
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περίπτωση, οι μεσίτες πιστώσεων 
αξιολογούν με ακρίβεια το επίπεδο 
γνώσεων και εξοικείωσης του καταναλωτή 
με τα θέματα πιστώσεων, με κάθε 
αναγκαίο μέσο, ούτως ώστε ο πιστωτικός 
φορέας ή ο μεσίτης πιστώσεων να είναι σε 
θέση να προσδιορίσει το επίπεδο 
εξηγήσεων που θα πρέπει να δοθούν στον 
καταναλωτή και να προσαρμόσει ανάλογα 
τις εξηγήσεις αυτές.

διατυπώνεται καμία σύσταση. Οι 
πιστωτικοί φορείς και, ανάλογα με την 
περίπτωση, οι μεσίτες πιστώσεων 
αξιολογούν με ακρίβεια το επίπεδο 
γνώσεων και εξοικείωσης του καταναλωτή 
με τα θέματα πιστώσεων, με κάθε 
αναγκαίο μέσο, ούτως ώστε ο πιστωτικός 
φορέας ή ο μεσίτης πιστώσεων να είναι σε 
θέση να προσδιορίσει το επίπεδο 
εξηγήσεων που θα πρέπει να δοθούν στον 
καταναλωτή και να προσαρμόσει ανάλογα 
τις εξηγήσεις αυτές.

Or. en

Τροπολογία 213
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πιστωτικοί φορείς και, ανάλογα με την 
περίπτωση, οι μεσίτες πιστώσεων 
παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις στον 
καταναλωτή σχετικά με την ή τις 
προτεινόμενες συμβάσεις πίστωσης και 
την ή τις όποιες συμπληρωματικές 
υπηρεσίες, ούτως ώστε να είναι σε θέση ο 
καταναλωτής να αξιολογήσει αν οι 
προτεινόμενες συμβάσεις πίστωσης 
προσαρμόζονται στις ανάγκες και στην 
οικονομική του κατάσταση. Στις επαρκείς 
εξηγήσεις περιλαμβάνεται η παροχή 
εξατομικευμένων πληροφοριών για τα 
χαρακτηριστικά των πιστώσεων που 
προσφέρονται, χωρίς ωστόσο να 
διατυπώνεται καμία σύσταση. Οι 
πιστωτικοί φορείς και, ανάλογα με την 
περίπτωση, οι μεσίτες πιστώσεων 
αξιολογούν με ακρίβεια το επίπεδο 
γνώσεων και εξοικείωσης του καταναλωτή 
με τα θέματα πιστώσεων, με κάθε 
αναγκαίο μέσο, ούτως ώστε ο πιστωτικός 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες 
πιστώσεων παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις 
στον καταναλωτή σχετικά με την ή τις 
προτεινόμενες συμβάσεις πίστωσης και 
την ή τις όποιες συμπληρωματικές 
υπηρεσίες, ούτως ώστε να είναι σε θέση ο 
καταναλωτής να αξιολογήσει αν οι 
προτεινόμενες συμβάσεις πίστωσης 
προσαρμόζονται στις ανάγκες και στην 
οικονομική του κατάσταση. Στις επαρκείς 
εξηγήσεις περιλαμβάνεται η παροχή 
εξατομικευμένων πληροφοριών για τα 
χαρακτηριστικά των πιστώσεων που 
προσφέρονται, περιλαμβανομένων του 
κόστους και των κινδύνων που 
συνεπάγονται, χωρίς ωστόσο να 
διατυπώνεται καμία σύσταση. Οι 
πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες 
πιστώσεων αξιολογούν το επίπεδο 
γνώσεων και εξοικείωσης του καταναλωτή 
με τα θέματα πιστώσεων, με κάθε 
αναγκαίο μέσο, ούτως ώστε ο πιστωτικός 
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φορέας ή ο μεσίτης πιστώσεων να είναι σε 
θέση να προσδιορίσει το επίπεδο 
εξηγήσεων που θα πρέπει να δοθούν στον 
καταναλωτή και να προσαρμόσει ανάλογα
τις εξηγήσεις αυτές.

φορέας ή ο μεσίτης πιστώσεων να είναι σε 
θέση να προσδιορίσει το επίπεδο 
εξηγήσεων που θα πρέπει να δοθούν στον 
καταναλωτή και να προσαρμόσει ανάλογα 
τις εξηγήσεις αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος να γίνεται διάκριση ανάμεσα σε πιστωτικούς φορείς και σε 
μεσίτες πιστώσεων, καθόσον μερικές φορές οι καταναλωτές έρχονται σε επαφή μόνον με τους 
μεσίτες πιστώσεων. Συνεπώς η υποχρέωση για παροχή εξηγήσεων πρέπει να ισχύει εξ ίσου και 
στις δύο κατηγορίες. Ωστόσο θα ήταν δυσανάλογο το να ζητείται από τους πιστωτικούς φορείς 
και τους μεσίτες πιστώσεων να αξιολογούν με ακρίβεια το επίπεδο γνώσεων, διότι τούτο μπορεί 
να είναι αδύνατο στην πράξη.

Τροπολογία 214
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό 
Ποσοστό Επιβάρυνσης, που εξισώνει, σε 
ετήσια βάση, την παρούσα αξία του 
συνόλου των τρεχουσών ή μελλοντικών 
υποχρεώσεων (αναλήψεων, εξοφλήσεων 
και επιβαρύνσεων) που έχουν συμφωνηθεί 
μεταξύ του πιστωτικού φορέα και του 
καταναλωτή, υπολογίζεται σύμφωνα με 
τον μαθηματικό τύπο που παρατίθεται στο 
παράρτημα Ι.

1. Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό 
Ποσοστό Επιβάρυνσης, που εξισώνει, σε 
ετήσια βάση, την παρούσα αξία του 
συνόλου των τρεχουσών ή μελλοντικών 
υποχρεώσεων (αναλήψεων, εξοφλήσεων 
και επιβαρύνσεων) που έχουν συμφωνηθεί 
μεταξύ του πιστωτικού φορέα και του 
καταναλωτή, υπολογίζεται σύμφωνα με 
τον μαθηματικό τύπο που παρατίθεται στο 
παράρτημα Ι. Το συνολικό ετήσιο 
πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο 
όλων των σχετικών παραγόντων. Στο 
συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό 
επιβάρυνσης περιλαμβάνονται όλες οι 
μορφές κόστους και οι ταμειακές ροές 
που σχετίζονται με σύνθετες συμβάσεις οι 
οποίες πρόκειται να αποπληρώσουν το 
ποσό της πίστωσης.

Or. en
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Τροπολογία 215
Damien Abad

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς υπολογισμού του 
Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού 
Ποσοστού Επιβάρυνσης, προσδιορίζεται 
το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον 
καταναλωτή, με την εξαίρεση των εξόδων
με τα οποία επιβαρύνεται ο καταναλωτής, 
εφόσον παραβεί οποιαδήποτε από τις 
υποχρεώσεις του βάσει της σύμβασης 
πίστωσης.

Για τους σκοπούς υπολογισμού του 
Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού 
Ποσοστού Επιβάρυνσης, προσδιορίζεται 
το συνολικό ποσό των εξόδων που 
επιβάλλει ο πιστωτικός φορέας προς 
όφελός του για τη σύναψη και την 
εκτέλεση της σύμβασης πίστωσης.

Or. fr

Τροπολογία 216
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν για τη χορήγηση της πίστωσης είναι 
υποχρεωτικό το άνοιγμα λογαριασμού, τα 
έξοδα για την τήρηση του λογαριασμού 
αυτού, τα έξοδα για τη χρήση μέσου 
πληρωμής που επιτρέπει ταυτόχρονα τη 
διενέργεια καταβολών στον λογαριασμό 
αυτόν και αναλήψεων από αυτόν, καθώς 
και τα λοιπά έξοδα τα σχετικά με 
καταβολές, περιλαμβάνονται στο συνολικό 
κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, 
εκτός εάν τα έξοδα έχουν προσδιορισθεί 
σαφώς και αυτοτελώς στη σύμβαση 
πίστωσης ή σε οποιαδήποτε άλλη 
σύμβαση η οποία συνάπτεται με τον 
καταναλωτή.

Εάν για τη χορήγηση της πίστωσης είναι 
υποχρεωτικό το άνοιγμα λογαριασμού, τα 
έξοδα για την τήρηση του λογαριασμού 
αυτού, τα έξοδα για τη χρήση μέσου 
πληρωμής που επιτρέπει ταυτόχρονα τη 
διενέργεια καταβολών στον λογαριασμό 
αυτόν και αναλήψεων από αυτόν, καθώς 
και τα λοιπά έξοδα τα σχετικά με 
καταβολές, περιλαμβάνονται στο συνολικό 
κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή.
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Τροπολογία 217
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση συμβάσεων πίστωσης που 
περιέχουν ρήτρες βάσει των οποίων 
επιτρέπονται διακυμάνσεις του επιτοκίου 
χορηγήσεων και, ανάλογα με την 
περίπτωση, των επιβαρύνσεων που 
περιλαμβάνονται στο Συνολικό Ετήσιο 
Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης, των 
οποίων όμως το ύψος δεν μπορεί να 
προσδιορισθεί επακριβώς κατά τη στιγμή 
του υπολογισμού, το Συνολικό Ετήσιο 
Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παραδοχή 
ότι το επιτόκιο χορηγήσεων και οι λοιπές 
επιβαρύνσεις θα υπολογίζονται στο 
επίπεδο που προσδιορίζεται κατά την 
υπογραφή της σύμβασης πίστωσης.

4. Σε περίπτωση συμβάσεων πίστωσης που 
περιέχουν ρήτρες βάσει των οποίων 
επιτρέπονται διακυμάνσεις του επιτοκίου 
χορηγήσεων και, ανάλογα με την 
περίπτωση, των επιβαρύνσεων που 
περιλαμβάνονται στο Συνολικό Ετήσιο 
Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης, των 
οποίων όμως το ύψος δεν μπορεί να 
προσδιορισθεί επακριβώς κατά τη στιγμή 
του υπολογισμού, το Συνολικό Ετήσιο 
Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παραδοχή 
ότι το επιτόκιο χορηγήσεων και οι λοιπές 
επιβαρύνσεις θα υπολογίζονται στο 
επίπεδο που προσδιορίζεται κατά την 
υπογραφή της σύμβασης πίστωσης.

Εάν ο καταναλωτής ορίσει εναλλακτικούς 
παρόχους συμπληρωματικών υπηρεσιών, 
ο πιστωτικός φορέας και ο μεσίτης 
πιστώσεων υπολογίζουν εκ νέου το 
Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό 
Επιβάρυνσης στη βάση του κόστους των 
ως άνω συμπληρωματικών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 218
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ωστόσο, τα μέρη δύνανται να 
συμφωνήσουν στη σύμβαση πίστωσης ότι 
οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 
πληροφορίες παρέχονται στον καταναλωτή 
σε περιοδική βάση, στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες η μεταβολή του επιτοκίου 
χορηγήσεων συσχετίζεται άμεσα με 
αλλαγή του επιτοκίου αναφοράς, το δε νέο 
επιτόκιο αναφοράς καθίσταται διαθέσιμο 
για το κοινό με κατάλληλα μέσα και οι 
σχετικές με το νέο επιτόκιο αναφοράς 
πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στις 
εγκαταστάσεις του πιστωτικού φορέα.

2. Ωστόσο, τα μέρη δύνανται να 
συμφωνήσουν στη σύμβαση πίστωσης ότι 
οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 
πληροφορίες παρέχονται στον καταναλωτή 
σε περιοδική βάση, στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες η μεταβολή του επιτοκίου 
χορηγήσεων συσχετίζεται άμεσα με 
αλλαγή του επιτοκίου αναφοράς, το δε νέο 
επιτόκιο αναφοράς καθίσταται διαθέσιμο 
για το κοινό με κατάλληλα μέσα και οι 
σχετικές με το νέο επιτόκιο αναφοράς 
πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στις 
εγκαταστάσεις του πιστωτικού φορέα και 
κοινοποιούνται προσωπικώς στον 
καταναλωτή μαζί με το ποσό των νέων 
μηνιαίων δόσεων.

Or. en

Τροπολογία 219
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ωστόσο, τα μέρη δύνανται να 
συμφωνήσουν στη σύμβαση πίστωσης ότι 
οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 
πληροφορίες παρέχονται στον 
καταναλωτή σε περιοδική βάση, στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η μεταβολή 
του επιτοκίου χορηγήσεων συσχετίζεται 
άμεσα με αλλαγή του επιτοκίου 
αναφοράς, το δε νέο επιτόκιο αναφοράς 
καθίσταται διαθέσιμο για το κοινό με 
κατάλληλα μέσα και οι σχετικές με το νέο 
επιτόκιο αναφοράς πληροφορίες είναι 
επίσης διαθέσιμες στις εγκαταστάσεις 
του πιστωτικού φορέα.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι μία αλλαγή του επιτοκίου θα έχει άμεσο αντίκτυπο στον καταναλωτή, αρμόζει 
καλύτερα να γίνεται προσωπική κοινοποίηση αντί να επαφίεται ο καταναλωτής σε δημόσιες 
ανακοινώσεις.

Τροπολογία 220
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ωστόσο, τα μέρη δύνανται να 
συμφωνήσουν στη σύμβαση πίστωσης ότι 
οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 
πληροφορίες παρέχονται στον καταναλωτή 
σε περιοδική βάση, στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες η μεταβολή του επιτοκίου 
χορηγήσεων συσχετίζεται άμεσα με 
αλλαγή του επιτοκίου αναφοράς, το δε νέο 
επιτόκιο αναφοράς καθίσταται διαθέσιμο 
για το κοινό με κατάλληλα μέσα και οι 
σχετικές με το νέο επιτόκιο αναφοράς 
πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στις 
εγκαταστάσεις του πιστωτικού φορέα.

2. Ωστόσο, τα μέρη δύνανται να 
συμφωνήσουν στη σύμβαση πίστωσης ότι 
οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 
πληροφορίες παρέχονται στον καταναλωτή 
σε περιοδική βάση, στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες η μεταβολή του επιτοκίου 
χορηγήσεων συσχετίζεται άμεσα με 
αλλαγή του επιτοκίου αναφοράς, το δε νέο 
επιτόκιο αναφοράς καθίσταται διαθέσιμο 
για το κοινό με κατάλληλα μέσα και οι 
σχετικές με το νέο επιτόκιο αναφοράς 
πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στις 
εγκαταστάσεις του πιστωτικού φορέα. Ο 
πιστωτικός φορέας μπορεί να συνεχίσει 
να πληροφορεί τους καταναλωτές 
περιοδικώς σχετικά με μεταβολές στο 
επιτόκιο χορηγήσεων, οσάκις το επιτόκιο 
χορηγήσεων δεν συσχετίζεται άμεσα με 
μεταβολή του επιτοκίου αναφοράς, εάν 
αυτές οι διατάξεις ίσχυαν πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε μερικά κράτη μέλη οι καταναλωτές μπορούν να πληροφορούνται μεταβολές στο επιτόκιο 
χορηγήσεων μέσω της διαφήμισης αυτών των μεταβολών στον εθνικό τύπο και όπου υφίσταται 
αυτή η πρακτική και τυγχάνει ευρείας αποδοχής στο συγκεκριμένο κράτος μέλος το κράτος μέλος 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να διατηρήσει αυτό το σύστημα.
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Τροπολογία 221
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Στις περιπτώσεις όπου οι μεταβολές 
στο επιτόκιο χορηγήσεων καθορίζονται 
μέσω δημοπρασίας στις αγορές 
κεφαλαίου και συνεπώς είναι αδύνατον ο 
πιστωτικός φορέας να πληροφορήσει τον 
καταναλωτή για οιαδήποτε μεταβολή 
πριν να επέλθει η μεταβολή στην πράξη, ο 
πιστωτικός φορέας εγκαίρως πριν από τη 
δημοπρασία θα γνωστοποιήσει στον 
καταναλωτή γραπτώς την επικείμενη 
διαδικασία και το αναμενόμενο επίπεδο 
του νέου επιτοκίου χορηγήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν μεταβολές στο επιτόκιο χορηγήσεων καθορίζονται μέσω δημοπρασίας στις 
κεφαλαιαγορές, ο πιστωτικός φορέας θα γνωρίζει το ακριβές νέο επιτόκιο μόνον αφού 
ολοκληρωθεί η δημοπρασία και έχουν πωληθεί οι τίτλοι χρέους.

Τροπολογία 222
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
από τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης, 
διενεργείται από τον πιστωτικό φορέα 
διεξοδική αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του καταναλωτή, βάσει 
κριτηρίων που περιλαμβάνουν το 
εισόδημα, την αποταμίευση, τα χρέη και 
άλλες οικονομικές υποχρεώσεις του 
καταναλωτή. Η αξιολόγηση αυτή 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι πριν 
από τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης 
διενεργείται από τον πιστωτικό φορέα 
διεξοδική αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του καταναλωτή και του εάν 
δύναται να αντεπεξέλθει στη σύμβαση 
πίστωσης και τους όρους που επιβάλλει 
σε αυτόν, βάσει κριτηρίων που πρέπει να 
δημοσιοποιούνται και να περιλαμβάνουν 
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διενεργείται βάσει των αναγκαίων 
πληροφοριών, τις οποίες λαμβάνει ο 
πιστωτικός φορέας ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων από τον 
καταναλωτή και από σχετικές εσωτερικές 
ή εξωτερικές πηγές, ανταποκρίνεται δε 
στις απαιτήσεις όσον αφορά την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
οι πιστωτικοί φορείς να καθιερώσουν 
κατάλληλες διαδικασίες για την 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 
του καταναλωτή. Οι διαδικασίες αυτές 
επανεξετάζονται σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα και τηρούνται ενήμερα αρχεία 
των εν λόγω διαδικασιών.

το εισόδημα, την αποταμίευση, τα χρέη και 
άλλες οικονομικές υποχρεώσεις του 
καταναλωτή. Η αξιολόγηση αυτή 
διενεργείται βάσει των αναγκαίων 
πληροφοριών, τις οποίες λαμβάνει ο 
πιστωτικός φορέας ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων από τον 
καταναλωτή και από σχετικές εσωτερικές 
ή εξωτερικές πηγές, ανταποκρίνεται δε 
στις απαιτήσεις όσον αφορά την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
οι πιστωτικοί φορείς να καθιερώσουν 
κατάλληλες διαδικασίες για την 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 
του καταναλωτή και του εάν δύναται να 
αντεπεξέλθει στη σύμβαση πίστωσης και 
τους όρους που επιβάλλει σε αυτόν, και 
τούτο προς το συμφέρον των 
καταναλωτών. Οι διαδικασίες αυτές 
επανεξετάζονται σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα και τηρούνται ενήμερα αρχεία 
των εν λόγω διαδικασιών.

Or. en

Τροπολογία 223
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
από τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης, 
διενεργείται από τον πιστωτικό φορέα 
διεξοδική αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του καταναλωτή, βάσει 
κριτηρίων που περιλαμβάνουν το 
εισόδημα, την αποταμίευση, τα χρέη και 
άλλες οικονομικές υποχρεώσεις του 
καταναλωτή. Η αξιολόγηση αυτή 
διενεργείται βάσει των αναγκαίων 
πληροφοριών, τις οποίες λαμβάνει ο 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
από τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης, 
διενεργείται από τον πιστωτικό φορέα 
διεξοδική αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του καταναλωτή, βάσει 
κριτηρίων που περιλαμβάνουν το 
εισόδημα, την αποταμίευση, τα χρέη και 
άλλες οικονομικές υποχρεώσεις του 
καταναλωτή. Οσάκις η αξιολόγηση αφορά 
σύμβαση πίστωσης δυνάμει της οποίας ο 
καταναλωτής ή συγγενικό του πρόσωπο 
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πιστωτικός φορέας ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων από τον 
καταναλωτή και από σχετικές εσωτερικές 
ή εξωτερικές πηγές, ανταποκρίνεται δε 
στις απαιτήσεις όσον αφορά την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
οι πιστωτικοί φορείς να καθιερώσουν 
κατάλληλες διαδικασίες για την 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 
του καταναλωτή. Οι διαδικασίες αυτές 
επανεξετάζονται σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα και τηρούνται ενήμερα αρχεία 
των εν λόγω διαδικασιών.

δεν καταλαμβάνει άνω του 40 % του 
ακινήτου και η οποία επιτρέπει στον 
καταναλωτή να μισθώνει ολόκληρο το 
ακίνητο ή μέρος του, τα κράτη μέλη 
δύνανται να επιτρέπουν στους 
πιστωτικούς φορείς να λαμβάνουν υπόψη 
ένα εύλογο προβλεπόμενο εισόδημα από 
μισθώματα στην αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας. Η αξιολόγηση 
αυτή διενεργείται βάσει των αναγκαίων 
πληροφοριών, τις οποίες λαμβάνει ο 
πιστωτικός φορέας ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων από τον 
καταναλωτή και από σχετικές εσωτερικές 
ή εξωτερικές πηγές, ανταποκρίνεται δε 
στις απαιτήσεις όσον αφορά την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
οι πιστωτικοί φορείς να καθιερώσουν 
κατάλληλες διαδικασίες για την 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 
του καταναλωτή. Οι διαδικασίες αυτές 
επανεξετάζονται σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα και τηρούνται ενήμερα αρχεία 
των εν λόγω διαδικασιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συναλλαγές αγοράς προς εκμίσθωση που πραγματοποιούνται σε προσωπική βάση (όχι μέσω 
μετοχικής εταιρείας) και συναλλαγές για ακίνητα εν μέρει κατοικίας και εν μέρει εμπορικού 
χαρακτήρα θα θεωρούνται ως προσωπικός δανεισμός που εξασφαλίζεται με ακίνητο. Αυτή η 
πίστη θα αποπληρωθεί τελικά από το εισόδημα από μισθώματα που παράγει το ακίνητο και 
συνεπώς βασίζεται σε αυτό το από μισθώματα εισόδημα και όχι στο εισόδημα του καταναλωτή.

Τροπολογία 224
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
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από τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης, 
διενεργείται από τον πιστωτικό φορέα 
διεξοδική αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του καταναλωτή, βάσει 
κριτηρίων που περιλαμβάνουν το 
εισόδημα, την αποταμίευση, τα χρέη και 
άλλες οικονομικές υποχρεώσεις του 
καταναλωτή. Η αξιολόγηση αυτή 
διενεργείται βάσει των αναγκαίων 
πληροφοριών, τις οποίες λαμβάνει ο 
πιστωτικός φορέας ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων από τον 
καταναλωτή και από σχετικές εσωτερικές 
ή εξωτερικές πηγές, ανταποκρίνεται δε 
στις απαιτήσεις όσον αφορά την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
οι πιστωτικοί φορείς να καθιερώσουν 
κατάλληλες διαδικασίες για την 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 
του καταναλωτή. Οι διαδικασίες αυτές 
επανεξετάζονται σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα και τηρούνται ενήμερα αρχεία 
των εν λόγω διαδικασιών.

από τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης, 
διενεργείται από τον πιστωτικό φορέα 
διεξοδική αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του καταναλωτή και του εάν 
δύναται να αντεπεξέλθει στη σύμβαση 
πίστωσης και τους όρους που επιβάλλει 
σε αυτόν, βάσει κριτηρίων που πρέπει να 
δημοσιοποιούνται και να περιλαμβάνουν 
το εισόδημα, την αποταμίευση, τα χρέη και 
άλλες οικονομικές υποχρεώσεις του 
καταναλωτή. Η αξιολόγηση αυτή 
διενεργείται βάσει των αναγκαίων 
πληροφοριών, τις οποίες λαμβάνει ο 
πιστωτικός φορέας ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων από τον 
καταναλωτή και από σχετικές εσωτερικές 
ή εξωτερικές πηγές, ανταποκρίνεται δε 
στις απαιτήσεις όσον αφορά την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
οι πιστωτικοί φορείς να καθιερώσουν 
κατάλληλες διαδικασίες για την 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 
του καταναλωτή και του εάν δύναται να 
αντεπεξέλθει στη σύμβαση πίστωσης και 
τους όρους που επιβάλλει σε αυτόν, και 
τούτο προς το συμφέρον των 
καταναλωτών. Οι διαδικασίες αυτές 
επανεξετάζονται σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα και τηρούνται ενήμερα αρχεία 
των εν λόγω διαδικασιών.

Or. en

Τροπολογία 225
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Ο στόχος στον οποίο αποβλέπει η 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 
του καταναλωτή περιλαμβάνει την πρόληψη 
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της υπερχρέωσης.
Στην περίπτωση αθέτησης πληρωμών ο 
πιστωτικός φορέας αναλαμβάνει την ευθύνη 
εάν η απόφασή του βασίζεται σε χαμηλής 
ποιότητας αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του καταναλωτή και της 
καταλληλότητας της σύμβασης πίστωσης.
Το κόστος ανεύθυνου δανεισμού το φέρει ο 
πιστωτικός φορέας.

Or. en

Τροπολογία 226
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Όπου τούτο ισχύει, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι όταν ορίζεται δείκτης 
δανείου ως προς την αξία η αποτίμηση 
της αξίας του ακινήτου το οποίο 
χρησιμοποιείται προς εξασφάλιση της 
σύμβασης πίστωσης διενεργείται 
προσηκόντως. Οι πιστωτικοί φορείς 
κοινοποιούν όλες τις αποτιμήσεις και τις 
δυνάμει αμφιβολίες που εντοπίζουν 
σχετικά με την αξία ακινήτου. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι την αποτίμηση 
ακινήτου διενεργούν ανεξάρτητοι και 
αναγνωρισμένοι φορείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ποιότητα του υπολογισμού της αξίας του ακινήτου είναι ουσιαστικό στοιχείο για την 
αποτίμηση της χρηματοοικονομικής εξασφάλισης του καταναλωτή.

Τροπολογία 227
Liem Hoang Ngoc
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Όπου τούτο ισχύει, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι όταν ορίζεται δείκτης 
δανείου ως προς την αξία ο υπολογισμός 
της αξίας του ακινήτου το οποίο 
χρησιμοποιείται προς εξασφάλιση της 
σύμβασης πίστωσης διενεργείται 
προσηκόντως. Οι πιστωτικοί φορείς 
κοινοποιούν όλες τις αποτιμήσεις και τις 
δυνάμει αμφιβολίες που εντοπίζουν 
σχετικά με την αξία ακινήτου. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι αποτίμηση 
ακινήτου διενεργούν ανεξάρτητοι και 
αναγνωρισμένοι φορείς. Εάν ο 
υπολογισμός της αξίας του ακινήτου δεν 
διενεργήθηκε προσηκόντως, δικαστήριο 
μπορεί να κηρύξει ότι το χρέος 
ακυρώνεται πλήρως μετά την ανάκτηση.

Or. en

Τροπολογία 228
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Εάν η αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του καταναλωτή καταλήξει 
σε αρνητική προοπτική της δυνατότητάς 
του να εξοφλήσει την πίστωση καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης πίστωσης, ο 
πιστωτικός φορέας αρνείται να χορηγήσει 
την πίστωση.

διαγράφεται

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Εάν η αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του καταναλωτή καταλήξει 
σε αρνητική προοπτική της δυνατότητάς 
του να εξοφλήσει την πίστωση καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης πίστωσης, ο 
πιστωτικός φορέας αρνείται να χορηγήσει 
την πίστωση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πιστωτικός φορέας πρέπει φυσικά να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας, αλλά η προτεινόμενη άκαμπτη διάταξη θα μπορούσε να έχει ανεπιθύμητα 
αποτελέσματα, όπως την άρνηση πιστωτικού φορέα να χορηγήσει πίστωση σε ορισμένους 
καταναλωτές χωρίς νόμιμη αιτία. Θα ήταν αρκετό εάν προβλεπόταν η υποχρέωση του πιστωτικού 
φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, να ενεργεί με εντιμότητα, δικαιοσύνη και 
επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του καταναλωτή, όταν 
λαμβάνει απόφαση για τη χορήγηση πίστωσης.

Τροπολογία 230
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Εάν η αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του καταναλωτή καταλήξει 
σε αρνητική προοπτική της δυνατότητάς 
του να εξοφλήσει την πίστωση καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης πίστωσης, ο 
πιστωτικός φορέας αρνείται να χορηγήσει 
την πίστωση.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 231
Damien Abad

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Εάν η αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του καταναλωτή καταλήξει σε 
αρνητική προοπτική της δυνατότητάς του 
να εξοφλήσει την πίστωση καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης πίστωσης, ο 
πιστωτικός φορέας αρνείται να χορηγήσει 
την πίστωση.

α) Εάν η αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του καταναλωτή καταλήξει σε 
αρνητική προοπτική της δυνατότητάς του 
να εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύμβαση πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας, 
εάν παρόλ’ αυτά χορηγήσει την πίστωση, 
τεκμηριώνει εγγράφως το γεγονός αυτό 
και τους λόγους της απόφασής του, 
αποκλειστικά και μόνον για σκοπούς 
προληπτικής εποπτείας.

Or. fr

Τροπολογία 232
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Εάν η αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του καταναλωτή καταλήξει σε 
αρνητική προοπτική της δυνατότητάς του 
να εξοφλήσει την πίστωση καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης πίστωσης, ο 
πιστωτικός φορέας αρνείται να χορηγήσει 
την πίστωση.

α) Εάν η αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του καταναλωτή καταλήξει σε 
αρνητική προοπτική της δυνατότητάς του 
να τηρήσει τις δυνάμει της σύμβασης 
πίστωσης συμβατικές υποχρεώσεις του, ο 
πιστωτικός φορέας, εάν παρά τα ανωτέρω 
χορηγήσει την πίστωση, τεκμηριώνει 
οσάκις απαιτείται για λόγους εποπτείας 
εγγράφως το γεγονός αυτό και τους 
λόγους της απόφασής του.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Νομοθετική απαγόρευση της χορήγησης της πίστης στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος 
από την αποτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας θα ήταν δυσανάλογη, διότι θα αντέβαινε στην 
ελευθερία των πολιτών να συνάπτουν συμβάσεις.

Τροπολογία 233
Damien Abad

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Εάν απορριφθεί η αίτηση πίστωσης, ο
πιστωτικός φορέας πληροφορεί τον 
καταναλωτή, αμέσως και δωρεάν,
σχετικά με τους λόγους της απόρριψης.

β) Εάν απορριφθεί η αίτηση πίστωσης, ο
καταναλωτής μπορεί, εάν το επιθυμεί, να 
ζητήσει από τον πιστωτικό φορέα να τον 
ενημερώσει σχετικά με τους λόγους της 
απόρριψης.

Or. fr

Τροπολογία 234
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Εάν απορριφθεί η αίτηση πίστωσης, ο 
πιστωτικός φορέας πληροφορεί τον 
καταναλωτή, αμέσως και δωρεάν, σχετικά 
με τους λόγους της απόρριψης.

β) Εάν απορριφθεί η αίτηση πίστωσης, ο 
πιστωτικός φορέας πληροφορεί τον 
καταναλωτή αμέσως και δωρεάν σχετικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για την απόρριψη θα μπορούσε να οδηγήσει τους 
καταναλωτές να τροποποιήσουν την αίτησή τους παρέχοντας ψευδείς πληροφορίες.
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Τροπολογία 235
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Υπό την επιφύλαξη του γενικού 
δικαιώματος πρόσβασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 12 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ, εάν απορριφθεί η αίτηση 
πίστωσης με βάση αυτόματη απόφαση ή 
απόφαση που βασίζεται σε μεθόδους 
όπως η αυτόματη βαθμολογία 
πιστοληπτικής ικανότητας («credit 
scoring»), ο πιστωτικός φορέας 
ενημερώνει τον καταναλωτή, αμέσως και 
δωρεάν, και εξηγεί στον καταναλωτή τη 
λογική στην οποία βασίζεται η αυτόματη 
απόφαση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 236
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Υπό την επιφύλαξη του γενικού 
δικαιώματος πρόσβασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 12 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ, εάν απορριφθεί η αίτηση 
πίστωσης με βάση αυτόματη απόφαση ή 
απόφαση που βασίζεται σε μεθόδους 
όπως η αυτόματη βαθμολογία 
πιστοληπτικής ικανότητας («credit 
scoring»), ο πιστωτικός φορέας 
ενημερώνει τον καταναλωτή, αμέσως και 
δωρεάν, και εξηγεί στον καταναλωτή τη 
λογική στην οποία βασίζεται η αυτόματη 
απόφαση.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη πρέπει να διαγραφεί δεδομένου του άρθρου 15 της οδηγίας 95/46/ΕΚ για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Τροπολογία 237
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα 
να ζητήσει την επανεξέταση της 
απόφασης με μη αυτόματη διαδικασία.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστιθέμενη αξία αυτής της διάταξης για τους καταναλωτές είναι ασαφής.

Τροπολογία 238
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να 
ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης με 
μη αυτόματη διαδικασία.

στ) Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να 
ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη αυτόματη διαδικασία θα επιβαρύνει ιδιαίτερα τους πιστωτικούς φορείς.
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Τροπολογία 239
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, εάν τα 
μέρη σκοπεύουν να προβούν σε αυξήσεις
του συνολικού ποσού της πίστωσης που 
χορηγείται στον καταναλωτή, μετά τη 
σύναψη της σύμβασης πίστωσης, 
επικαιροποιούνται τα χρηματοπιστωτικά 
στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο 
πιστωτικός φορέας σχετικά με τον 
καταναλωτή και επαναξιολογείται η 
πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή, 
πριν χορηγηθεί οποιαδήποτε σημαντική 
αύξηση του συνολικού ποσού της 
πίστωσης.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, εάν ο 
καταναλωτής ζητεί αύξηση του 
συνολικού ποσού της πίστωσης, μετά τη 
σύναψη της σύμβασης πίστωσης, 
επικαιροποιούνται τα χρηματοπιστωτικά 
στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο 
πιστωτικός φορέας σχετικά με τον 
καταναλωτή και επαναξιολογείται η 
πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή, 
πριν χορηγηθεί οποιαδήποτε σημαντική 
αύξηση του συνολικού ποσού της 
πίστωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συνολικό ύψος τις πίστωσης μπορεί να αυξηθεί και ως αποτέλεσμα ποικίλων επιτοκίων 
δανεισμού. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα χρηματοπιστωτικά στοιχεία επικαιροποιούνται, 
μόνο όταν ο καταναλωτής ζητήσει αύξηση της πίστωσης. 

Τροπολογία 240
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Επιπλέον της αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας του 
καταναλωτή, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες 
πιστώσεων να λαμβάνουν τις αναγκαίες 
πληροφορίες όσον αφορά την προσωπική 
και οικονομική κατάσταση του 
καταναλωτή, καθώς και τις προτιμήσεις 

4. Επιπλέον της αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας του 
καταναλωτή, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες 
πιστώσεων να λαμβάνουν τις αναγκαίες 
πληροφορίες όσον αφορά την προσωπική 
και οικονομική κατάσταση του 
καταναλωτή, καθώς και τις προτιμήσεις 
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και τους στόχους του, και να λαμβάνουν 
υπόψη έναν αρκετά μεγάλο αριθμό 
συμβάσεων πίστωσης από το φάσμα των 
προϊόντων τους, προκειμένου να 
εντοπίσουν προϊόντα που δεν είναι 
ακατάλληλα για τον καταναλωτή, 
δεδομένων των αναγκών, της οικονομικής 
και της προσωπικής κατάστασής του. Η 
εξέταση αυτή βασίζεται σε πληροφορίες 
που είναι επικαιροποιημένες κατά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή και σε 
εύλογες παραδοχές ως προς την εξέλιξη
της κατάστασης του καταναλωτή καθ’ όλη 
τη διάρκεια της προτεινόμενης σύμβασης 
πίστωσης.

και τους στόχους του, και να λαμβάνουν 
υπόψη έναν αρκετά μεγάλο αριθμό 
συμβάσεων πίστωσης από το φάσμα των 
προϊόντων τους, προκειμένου να 
εντοπίσουν προϊόντα που είναι προς το 
συμφέρον του καταναλωτή, δεδομένων 
των αναγκών, της οικονομικής και της 
προσωπικής κατάστασής του. Η εξέταση 
αυτή βασίζεται σε πληροφορίες που είναι 
επικαιροποιημένες κατά τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή και σε εύλογες παραδοχές 
ως προς την εξέλιξη της κατάστασης του 
καταναλωτή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προτεινόμενης σύμβασης πίστωσης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε αίτηση πληροφόρησης 
περιορίζεται στις ανάγκες αξιολόγησης 
της πιστοληπτικής ικανότητας και ότι τα 
στοιχεία που συγκεντρώνονται σε αυτό το 
πλαίσιο δεν θα χρησιμοποιηθούν για 
άλλους σκοπούς. Ο καταναλωτής έχει 
πλήρη πρόσβαση σε οποιαδήποτε 
στοιχεία αφορούν την προσωπική του 
κατάσταση και έχει τη δυνατότητα να τα 
διορθώσει όπου χρειαστεί.

Or. en

Τροπολογία 241
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Επιπλέον της αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας του 
καταναλωτή, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες 
πιστώσεων να λαμβάνουν τις αναγκαίες 
πληροφορίες όσον αφορά την προσωπική 
και οικονομική κατάσταση του 
καταναλωτή, καθώς και τις προτιμήσεις 

διαγράφεται
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και τους στόχους του, και να λαμβάνουν 
υπόψη έναν αρκετά μεγάλο αριθμό 
συμβάσεων πίστωσης από το φάσμα των 
προϊόντων τους, προκειμένου να 
εντοπίσουν προϊόντα που δεν είναι 
ακατάλληλα για τον καταναλωτή, 
δεδομένων των αναγκών, της
οικονομικής και της προσωπικής 
κατάστασής του. Η εξέταση αυτή 
βασίζεται σε πληροφορίες που είναι 
επικαιροποιημένες κατά τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή και σε εύλογες παραδοχές 
ως προς την εξέλιξη της κατάστασης του 
καταναλωτή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προτεινόμενης σύμβασης πίστωσης.

Or. de

Τροπολογία 242
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Επιπλέον της αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας του 
καταναλωτή, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες 
πιστώσεων να λαμβάνουν τις αναγκαίες 
πληροφορίες όσον αφορά την προσωπική 
και οικονομική κατάσταση του 
καταναλωτή, καθώς και τις προτιμήσεις 
και τους στόχους του, και να λαμβάνουν 
υπόψη έναν αρκετά μεγάλο αριθμό 
συμβάσεων πίστωσης από το φάσμα των 
προϊόντων τους, προκειμένου να 
εντοπίσουν προϊόντα που δεν είναι 
ακατάλληλα για τον καταναλωτή, 
δεδομένων των αναγκών, της 
οικονομικής και της προσωπικής 
κατάστασής του. Η εξέταση αυτή 
βασίζεται σε πληροφορίες που είναι 
επικαιροποιημένες κατά τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή και σε εύλογες παραδοχές 

διαγράφεται
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ως προς την εξέλιξη της κατάστασης του 
καταναλωτή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προτεινόμενης σύμβασης πίστωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από τη διατύπωση δημιουργείται η εντύπωση ότι ο πιστωτικός φορέας πρέπει να ζητεί δύο 
φορές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του καταναλωτή, πρώτα για την αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας, και μετά για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο. Τούτο θα προκαλούσε περιττή 
γραφειοκρατία.

Τροπολογία 243
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 26 και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 27 και 28, προκειμένου να 
διευκρινίζει και να τροποποιεί τα 
κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη για τη διενέργεια της αξιολόγησης 
της πιστοληπτικής ικανότητας, που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, και για τη διασφάλιση 
ότι τα πιστωτικά προϊόντα δεν είναι 
ακατάλληλα για τον καταναλωτή, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 244
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
καταναλωτές να παρέχουν στους 
πιστωτικούς φορείς και, ανάλογα με την 
περίπτωση, στους μεσίτες πιστώσεων 
πλήρεις και ορθές πληροφορίες σχετικά με 
την οικονομική και προσωπική τους 
κατάσταση, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
αίτησης για χορήγηση πίστωσης. Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
επιβεβαιώνονται, εφόσον είναι αναγκαίο, 
από δικαιολογητικά προερχόμενα από 
ανεξάρτητα εξακριβώσιμες πηγές.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
ζητούν οι πιστωτικοί φορείς και, ανάλογα 
με την περίπτωση, οι μεσίτες πιστώσεων 
από τους καταναλωτές όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες σχετικά με την οικονομική 
και προσωπική τους κατάσταση, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης για 
χορήγηση πίστωσης. Οι πληροφορίες αυτές 
θα πρέπει να επιβεβαιώνονται, εφόσον 
είναι αναγκαίο, από δικαιολογητικά 
προερχόμενα από ανεξάρτητα 
εξακριβώσιμες πηγές.

Or. en

Τροπολογία 245
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις πληροφορίες που θα 
πρέπει να παρέχονται από τον 
καταναλωτή, προκειμένου ο πιστωτικός 
φορέας να είναι σε θέση να διενεργήσει 
διεξοδική αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του καταναλωτή και να λάβει 
απόφαση σχετικά με το αν θα χορηγήσει 
την πίστωση, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι οι πιστωτικοί φορείς, κατά το 
προσυμβατικό στάδιο, διευκρινίζουν 
σαφώς τις πληροφορίες που χρειάζεται να 
παράσχει ο καταναλωτής, 
συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητα 
εξακριβώσιμων δικαιολογητικών. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε οι 
πιστωτικοί φορείς να αναφέρουν την 
ακριβή χρονική στιγμή κατά την οποία 
οφείλουν οι καταναλωτές να 
προσκομίσουν τα στοιχεία αυτά.

Όσον αφορά τις πληροφορίες που θα 
πρέπει να ζητούνται από τον καταναλωτή 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι πιστωτικοί 
φορείς, κατά το προσυμβατικό στάδιο, 
διευκρινίζουν σαφώς τις πληροφορίες που 
χρειάζεται να παράσχει ο καταναλωτής, 
συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητα 
εξακριβώσιμων δικαιολογητικών. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε οι 
πιστωτικοί φορείς να αναφέρουν την 
ακριβή χρονική στιγμή κατά την οποία 
οφείλουν οι καταναλωτές να 
προσκομίσουν τα στοιχεία αυτά.



PE475.786v01-00 98/135 AM\881849EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 246
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
καταναλωτές και, ανάλογα με την 
περίπτωση, οι μεσίτες πιστώσεων να 
επαληθεύουν, επιδεικνύοντας τη δέουσα 
επιμέλεια, ότι ο καταναλωτής υπέβαλε τις 
αναγκαίες πληροφορίες σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε, μετά την υποβολή προσφοράς για 
πίστωση, ο καταναλωτής να μην 
υφίσταται κυρώσεις από τον πιστωτικό 
φορέα σε περίπτωση που δεν υποβάλει 
πλήρεις πληροφορίες, αν ο πιστωτικός 
φορέας ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο 
μεσίτης πιστώσεων δεν του έχει ζητήσει 
τέτοιες πληροφορίες ή δεν επέδειξε τη 
δέουσα επιμέλεια για να εξασφαλίσει την 
παροχή των πληροφοριών αυτών.

Or. en

Τροπολογία 247
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει 
πρόσβαση όλων των πιστωτικών φορέων, 
χωρίς διακρίσεις, σε βάσεις δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται σε αυτό το κράτος μέλος 
για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας των καταναλωτών και για την 

1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει 
πρόσβαση όλων των πιστωτικών φορέων, 
χωρίς διακρίσεις, σε βάσεις δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται σε αυτό το κράτος μέλος 
για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας των καταναλωτών και για την 
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παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
καταναλωτών προς τις πιστωτικές 
υποχρεώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης πίστωσης. Στις βάσεις αυτές 
συγκαταλέγονται βάσεις δεδομένων τις 
οποίες διαχειρίζονται ιδιωτικά πιστωτικά 
γραφεία ή υπηρεσίες πληροφοριών 
πιστοληπτικής ικανότητας και δημόσια 
πιστωτικά μητρώα.

παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
καταναλωτών προς τις πιστωτικές 
υποχρεώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης πίστωσης. Στις βάσεις αυτές 
συγκαταλέγονται βάσεις δεδομένων τις 
οποίες διαχειρίζονται ιδιωτικά πιστωτικά 
γραφεία ή υπηρεσίες πληροφοριών 
πιστοληπτικής ικανότητας και δημόσια 
πιστωτικά μητρώα.

Σε διασυνοριακό επίπεδο, μπορούν να 
ανταλλάσσονται μόνο αρνητικά 
πιστωτικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
την απουσία αρνητικών πιστωτικών 
στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 248
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 26 και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 27 και 28, για τον καθορισμό 
ενιαίων κριτηρίων καταγραφής των 
πιστώσεων, καθώς και των 
προϋποθέσεων επεξεργασίας των 
δεδομένων, που πρόκειται να 
εφαρμόζονται για τις βάσεις δεδομένων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Ειδικότερα, με τις εν λόγω πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση καθορίζονται τα 
κατώφλια καταγραφής, που πρόκειται να 
εφαρμόζονται για τις εν λόγω βάσεις 
δεδομένων, και δίδονται κοινοί ορισμοί 
για τους βασικούς όρους που 
χρησιμοποιούνται σε αυτές τις βάσεις 
δεδομένων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση εξουσίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποχρέωση για τη δημιουργία 
βάσεων δεδομένων θετικών πιστωτικών στοιχείων. Σήμερα, μόνο βάσεις δεδομένων αρνητικών 
πιστωτικών στοιχείων επιτρέπεται να δημιουργηθούν στη Φινλανδία. Αλλαγές που επηρεάζουν 
γενικές πολιτικές, π.χ. την προστασία των δεδομένων, δεν θα πρέπει να γίνονται με κατ’ 
εξουσιοδότηση εξουσίες.

Τροπολογία 249
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 26 και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 27 και 28, για τον καθορισμό 
ενιαίων κριτηρίων καταγραφής των 
πιστώσεων, καθώς και των 
προϋποθέσεων επεξεργασίας των 
δεδομένων, που πρόκειται να 
εφαρμόζονται για τις βάσεις δεδομένων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Ειδικότερα, με τις εν λόγω πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση καθορίζονται τα 
κατώφλια καταγραφής, που πρόκειται να 
εφαρμόζονται για τις εν λόγω βάσεις 
δεδομένων, και δίδονται κοινοί ορισμοί 
για τους βασικούς όρους που 
χρησιμοποιούνται σε αυτές τις βάσεις 
δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του σημαντικού ρόλου των γραφείων συγκέντρωσης πληροφοριών πιστοληπτικού 
ενδιαφέροντος  στο πλαίσιο του κλάδου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δεν είναι σκόπιμο 
τέτοιοι καθορισμοί να ανατίθενται με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση. Ο καθορισμός ενιαίων 
κριτηρίων καταγραφής των πιστώσεων και προϋποθέσεων επεξεργασίας των δεδομένων θα 
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επέφερε μεγάλο κόστος στα πιστωτικά μητρώα, και ιδιαίτερα στους καταναλωτές και 
πιστωτικούς φορείς. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι αυτό το κόστος θα μπορούσε να δικαιολογηθεί 
από μια αποτελεσματική διεύρυνση της αγοράς ενυπόθηκης πίστης. Αντίθετα θα μπορούσαν να 
ανακύψουν απρόβλεπτες συνέπειες.

Τροπολογία 250
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 26 
και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 27 
και 28, για τον καθορισμό ενιαίων 
κριτηρίων καταγραφής των πιστώσεων, 
καθώς και των προϋποθέσεων 
επεξεργασίας των δεδομένων, που 
πρόκειται να εφαρμόζονται για τις βάσεις 
δεδομένων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 26 
και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 27 
και 28, για τον καθορισμό ενιαίων 
κριτηρίων καταγραφής των πιστώσεων 
προκειμένου για αρνητικά πιστωτικά 
στοιχεία, καθώς και των προϋποθέσεων 
επεξεργασίας των δεδομένων, που 
πρόκειται να εφαρμόζονται για τις βάσεις 
δεδομένων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 251
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αποφάσεις που λαμβάνουν οι αρμόδιες 
για την προστασία των δεδομένων αρχές 
ή τα δικαστήρια σε άλλα κράτη μέλη από 
όπου έχουν προκύψει τα δεδομένα 
σχετικά με τον καταναλωτή πρέπει να 
γίνονται σεβαστές και να εφαρμόζονται 
σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος κατά 
τον ίδιο τρόπο και χωρίς να πρέπει ο 
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καταναλωτής να ξεκινήσει περαιτέρω 
διοικητικές ή άλλες δικαστικές 
διαδικασίες. Σε αυτές τις αποφάσεις 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 
περιπτώσεις εσφαλμένων δεδομένων ή 
δεδομένων με εσφαλμένο αντικείμενο 
αναφοράς, δεδομένων που συλλέχθηκαν 
ακανόνιστα, ακανόνιστων υποθέσεων, 
αμφιλεγόμενων δεδομένων και 
οποιωνδήποτε από τις παρεπόμενες 
ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της 
διαγραφής, της διόρθωσης, του 
σχολιασμού ή της απαγόρευσης χρήσης 
αυτών των δεδομένων.  Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές 
ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε 
διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων που 
τους αφορούν. 
Όταν διορθώνονται τα δεδομένα, οι 
καταναλωτές έχουν το δικαίωμα 
επανεκτίμησης της πιστοληπτικής τους 
ικανότητας και της συνακόλουθης 
προσαρμογής των συμβάσεων πίστωσης 
καθώς και αποζημιώσεως για τυχόν 
περαιτέρω ζημίες.  

Or. en

Τροπολογία 252
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, η «παροχή συμβουλών» αποτελεί 
χωριστή υπηρεσία από τη χορήγηση της 
πίστωσης. Η εν λόγω υπηρεσία μπορεί να 
διατεθεί στην αγορά ως παροχή 
συμβουλών μόνον εφόσον η αμοιβή του 
ατόμου που παρέχει την υπηρεσία είναι 
διαφανής για τον καταναλωτή.

1. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, η «ανεξάρτητη παροχή 
συμβουλών για δάνειο κατοικίας» 
αποτελεί χωριστή υπηρεσία από τη 
χορήγηση της πίστωσης. Η εν λόγω 
υπηρεσία μπορεί να διατεθεί στην αγορά 
ως ανεξάρτητη παροχή συμβουλών για 
δάνειο κατοικίας μόνον εφόσον η αμοιβή 
του ατόμου που παρέχει την υπηρεσία 
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είναι διαφανής για τον καταναλωτή και 
εφόσον δεν υπάρχει σύγκρουση 
συμφερόντων με τον καταναλωτή. Οι 
σύμβουλοι δανειών κατοικίας μπορούν να 
αυτοχαρακτηρίζονται ανεξάρτητοι, αν 
εξετάζουν το σύνολο της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 253
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας ή ο μεσίτης πιστώσεων 
ενημερώνει τον καταναλωτή, στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης συναλλαγής, κατά πόσον 
παρέχονται ή θα παρασχεθούν συμβουλές. 
Η ενημέρωση μπορεί να λάβει τη μορφή 
συμπληρωματικών πληροφοριών πριν από 
τη σύναψη της σύμβασης. Σε περίπτωση 
που παρέχονται συμβουλές στους 
καταναλωτές, επιπλέον των απαιτήσεων 
των άρθρων 5 και 6, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι πιστωτικοί φορείς και 
οι μεσίτες πιστώσεων:

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας ή ο μεσίτης πιστώσεων 
ενημερώνει τον καταναλωτή, στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης συναλλαγής, κατά πόσον 
παρέχονται συμβουλές σε αυτόν και, αν 
χρειαστεί, προσδιορίζει το ποσό που θα 
καταβληθεί από τον καταναλωτή για την 
παροχή αυτής της συμβουλής. Η 
ενημέρωση μπορεί να λάβει τη μορφή 
συμπληρωματικών πληροφοριών πριν από 
τη σύναψη της σύμβασης. Σε περίπτωση 
που παρέχονται συμβουλές στους 
καταναλωτές, επιπλέον των απαιτήσεων 
των άρθρων 5 και 6, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι πιστωτικοί φορείς και 
οι μεσίτες πιστώσεων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της διατύπωσης για να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ περιπτώσεων όπου δεν 
παρέχονται συμβουλές και περιπτώσεων όπου παρέχονται.

Τροπολογία 254
Phil Prendergast
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λαμβάνουν υπόψη έναν αρκετά μεγάλο 
αριθμό συμβάσεων πίστωσης που είναι 
διαθέσιμες στην αγορά, ούτως ώστε να 
είναι σε θέση να προτείνουν τις πλέον 
κατάλληλες συμβάσεις πίστωσης για τις 
ανάγκες και την οικονομική και 
προσωπική κατάσταση του καταναλωτή·

α) λαμβάνουν υπόψη έναν αρκετά μεγάλο 
αριθμό συμβάσεων πίστωσης και παρόχων
διαθέσιμων στην αγορά, ούτως ώστε να 
είναι σε θέση να προτείνουν τις πλέον 
κατάλληλες συμβάσεις πίστωσης για τις 
ανάγκες και την οικονομική και 
προσωπική κατάσταση του καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 255
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λαμβάνουν υπόψη έναν αρκετά μεγάλο 
αριθμό συμβάσεων πίστωσης που είναι 
διαθέσιμες στην αγορά, ούτως ώστε να 
είναι σε θέση να προτείνουν τις πλέον
κατάλληλες συμβάσεις πίστωσης για τις 
ανάγκες και την οικονομική και 
προσωπική κατάσταση του καταναλωτή·

α) κοινοποιούν στον καταναλωτή το 
φάσμα συμβάσεων πίστωσης που 
λαμβάνουν υπόψη, ώστε να κατανοήσει ο 
καταναλωτής τη βάση επί της οποίας
προτείνουν κατάλληλες συμβάσεις 
πίστωσης για τις ανάγκες και την 
οικονομική και προσωπική κατάσταση του 
καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 256
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λαμβάνουν υπόψη έναν αρκετά μεγάλο 
αριθμό συμβάσεων πίστωσης που είναι 

α) λαμβάνουν υπόψη έναν αρκετά μεγάλο 
αριθμό συμβάσεων πίστωσης που είναι 
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διαθέσιμες στην αγορά, ούτως ώστε να 
είναι σε θέση να προτείνουν τις πλέον 
κατάλληλες συμβάσεις πίστωσης για τις 
ανάγκες και την οικονομική και 
προσωπική κατάσταση του καταναλωτή·

διαθέσιμες μέσα στο φάσμα προϊόντων 
του πιστωτικού φορέα ή του μεσίτη 
πιστώσεων, ούτως ώστε να είναι σε θέση 
να προτείνουν τις πλέον κατάλληλες 
συμβάσεις πίστωσης για τις ανάγκες και 
την οικονομική και προσωπική κατάσταση 
του καταναλωτή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν ρεαλιστικό να ζητείται από τους πιστωτικούς φορείς να δώσουν συμβουλές σχετικά 
με τις προσφορές άλλου πιστωτικού φορέα.

Τροπολογία 257
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) η ανεξάρτητη παροχή συμβουλών για 
δάνειο κατοικίας εκ μέρους πιστωτικών 
φορέων και μεσιτών γίνεται προς τον 
καταναλωτή τεκμηριωμένα.

Or. en

Τροπολογία 258
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ανεξάρτητες οντότητες, 
χρηματοδοτούμενες από την κυβέρνηση, 
οι οποίες παρέχουν στους καταναλωτές 
σαφή και αμερόληπτη ενημέρωση 
σχετικά με επαρκή αριθμό διαθέσιμων 
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στην αγορά συμβάσεων πίστωσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανεξάρτητοι φορείς θα μπορούσαν να προσφέρουν στους καταναλωτές αντικειμενική και 
αμερόληπτη ενημέρωση. Αυτή η δυνατότητα θα μπορούσε να λειτουργεί συμπληρωματικά ή 
εναλλακτικά προς τις συμβουλές που προσφέρουν οι πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες 
πιστώσεων.

Τροπολογία 259
Damien Abad

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
καταναλωτής διαθέτει εκ του νόμου ή εκ 
συμβάσεως δικαίωμα να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
σύμβαση πίστωσης, πριν από τη λήξη της 
εν λόγω σύμβασης. Στις περιπτώσεις 
αυτές, δικαιούται μείωση του συνολικού 
κόστους της πίστωσης, μείωση που 
συνίσταται στους τόκους και τις 
επιβαρύνσεις για το εναπομένον διάστημα 
της σύμβασης.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
καταναλωτής διαθέτει εκ του νόμου 
δικαίωμα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από τη σύμβαση 
πίστωσης, πριν από τη λήξη της εν λόγω 
σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, 
δικαιούται μείωση του συνολικού κόστους 
της πίστωσης, μείωση που συνίσταται 
στους τόκους και τις επιβαρύνσεις για το 
εναπομένον διάστημα της σύμβασης.

Or. fr

Τροπολογία 260
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
καταναλωτής διαθέτει εκ του νόμου ή εκ 
συμβάσεως δικαίωμα να εκπληρώσει τις 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
καταναλωτής διαθέτει εκ του νόμου ή εκ 
συμβάσεως δικαίωμα να εκπληρώσει 
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υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
σύμβαση πίστωσης, πριν από τη λήξη της 
εν λόγω σύμβασης. Στις περιπτώσεις 
αυτές, δικαιούται μείωση του συνολικού 
κόστους της πίστωσης, μείωση που 
συνίσταται στους τόκους και τις 
επιβαρύνσεις για το εναπομένον διάστημα 
της σύμβασης.

πλήρως ή μερικώς τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τη σύμβαση πίστωσης, 
πριν από τη λήξη της εν λόγω σύμβασης. 
Στις περιπτώσεις αυτές, δικαιούται μείωση 
του συνολικού κόστους της πίστωσης, 
μείωση που συνίσταται στους τόκους και 
τις επιβαρύνσεις για το εναπομένον 
διάστημα της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στο άρθρο 16, παράγραφος 1, της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη. Είναι 
σημαντικό να έχει ο καταναλωτής το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης του δανείου.

Τροπολογία 261
María Irigoyen Pérez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
καταναλωτής διαθέτει εκ του νόμου ή εκ 
συμβάσεως δικαίωμα να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
σύμβαση πίστωσης, πριν από τη λήξη της 
εν λόγω σύμβασης. Στις περιπτώσεις 
αυτές, δικαιούται μείωση του συνολικού 
κόστους της πίστωσης, μείωση που 
συνίσταται στους τόκους και τις 
επιβαρύνσεις για το εναπομένον διάστημα 
της σύμβασης.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
καταναλωτής διαθέτει εκ του νόμου 
δικαίωμα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από τη σύμβαση 
πίστωσης, πριν από τη λήξη της εν λόγω 
σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, 
δικαιούται μείωση του συνολικού κόστους 
της πίστωσης, μείωση που συνίσταται 
στους τόκους και τις επιβαρύνσεις για το 
εναπομένον διάστημα της σύμβασης.

Or. es

Τροπολογία 262
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
καταναλωτής διαθέτει εκ του νόμου ή εκ 
συμβάσεως δικαίωμα να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
σύμβαση πίστωσης, πριν από τη λήξη της 
εν λόγω σύμβασης. Στις περιπτώσεις 
αυτές, δικαιούται μείωση του συνολικού 
κόστους της πίστωσης, μείωση που 
συνίσταται στους τόκους και τις 
επιβαρύνσεις για το εναπομένον διάστημα 
της σύμβασης.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
καταναλωτής διαθέτει εκ του νόμου 
δικαίωμα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από τη σύμβαση 
πίστωσης, πριν από τη λήξη της εν λόγω 
σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, 
δικαιούται μείωση του συνολικού κόστους 
της πίστωσης, μείωση που συνίσταται 
στους τόκους και τις επιβαρύνσεις για το 
εναπομένον διάστημα της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν πάντα το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης υπό την αίρεση των 
όρων του παρόντων άρθρου.

Τροπολογία 263
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι η άσκηση του δικαιώματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται 
σε ορισμένους όρους. Στους όρους αυτούς 
είναι δυνατόν να συγκαταλέγονται: 
χρονικοί περιορισμοί της άσκησης του 
δικαιώματος, διαφορετική μεταχείριση 
ανάλογα με το είδος του επιτοκίου 
χορηγήσεων ή περιορισμοί όσον αφορά 
τις περιστάσεις υπό τις οποίες δύναται να 
ασκηθεί το δικαίωμα. Τα κράτη μέλη 
δύνανται επίσης να προβλέπουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας θα πρέπει να 
δικαιούται εύλογη και αντικειμενικώς 
δικαιολογημένη αποζημίωση για 
ενδεχόμενα έξοδα που έχουν άμεση σχέση 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
τηρούνται οι ακόλουθες αρχές εντός της 
αγοράς τους:
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με την πρόωρη εξόφληση της πίστωσης. 
Σε κάθε περίπτωση, εάν η πρόωρη 
εξόφληση πραγματοποιείται εντός 
χρονικού διαστήματος για το οποίο το 
επιτόκιο χορηγήσεων είναι σταθερό, η 
άσκηση του δικαιώματος είναι δυνατόν 
να εξαρτάται από την ύπαρξη ειδικού 
συμφέροντος από πλευράς του 
καταναλωτή.

α) ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να 
εξοφλήσει οποιαδήποτε στιγμή.
β) δεν επιτρέπεται η επιβάρυνση για 
πρόωρη εξόφληση. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να θέτουν ανώτατο όριο στο 
ποσό αποζημίωσης εξόφλησης ή να 
αποκλείουν την αποζημίωση εν γένει, 
σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της 
εγχώριας αγοράς δανείων για κατοικία.
γ) σε περίπτωση που η αποζημίωση δεν 
έχει ήδη καθοριστεί ή οριοθετηθεί σε 
κατώτερο επίπεδο, η αποζημίωση 
υπολογίζεται με βάση διαφανή μέθοδο 
που έχει οριστεί δεόντως. Οι εξοφλούντες 
καταναλωτές αποζημιώνονται σε 
περίπτωση που η πρόωρη εξόφληση 
γίνεται σε χρονικό σημείο όπου τα 
επιτόκια είναι υπέρ του πιστωτικού 
φορέα.
δ) οι καταναλωτές ενημερώνονται 
σχετικά με το δικαίωμά τους για πρόωρη 
αποζημίωση και το ποσό της 
αναμενόμενης αποζημίωσης ήδη πριν 
από τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 
με τις εθνικές ιδιαιτερότητες. 
ε) οι συμβάσεις κυμαινόμενου επιτοκίου 
δεν επιτρέπουν τις αποζημιώσεις για 
πρόωρη εξόφληση.
στ) η πρόωρη εξόφληση συμβάσεων με 
σταθερό επιτόκιο επιτρέπεται χωρίς 
αποζημίωση στο τέλος καθορισμένης 
περιόδου.  Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν τη μέγιστη διάρκεια 
καθορισμένων περιόδων.
ζ) σε περίπτωση αναχρηματοδοτούμενης 
πίστωσης μέσω άλλου πιστωτικού φορέα, 
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τα τέλη καταχώρησης πράξης 
υποθήκευσης είναι περιορισμένα ή 
αποκλείονται.
η) οι συμβάσεις μπορεί να προβλέπουν 
περαιτέρω επιλογές πρόωρης εξόφλησης 
χωρίς αποζημίωση.

Or. en

Τροπολογία 264
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι η άσκηση του δικαιώματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται 
σε ορισμένους όρους. Στους όρους αυτούς 
είναι δυνατόν να συγκαταλέγονται: 
χρονικοί περιορισμοί της άσκησης του 
δικαιώματος, διαφορετική μεταχείριση 
ανάλογα με το είδος του επιτοκίου 
χορηγήσεων ή περιορισμοί όσον αφορά τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες δύναται να 
ασκηθεί το δικαίωμα. Τα κράτη μέλη 
δύνανται επίσης να προβλέπουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας θα πρέπει να δικαιούται 
εύλογη και αντικειμενικώς δικαιολογημένη 
αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα που 
έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη 
εξόφληση της πίστωσης. Σε κάθε 
περίπτωση, εάν η πρόωρη εξόφληση 
πραγματοποιείται εντός χρονικού 
διαστήματος για το οποίο το επιτόκιο 
χορηγήσεων είναι σταθερό, η άσκηση του 
δικαιώματος είναι δυνατόν να εξαρτάται 
από την ύπαρξη ειδικού συμφέροντος από 
πλευράς του καταναλωτή.

Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι η άσκηση του δικαιώματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται 
σε ορισμένους όρους. Στους όρους αυτούς 
είναι δυνατόν να συγκαταλέγονται: 
χρονικοί περιορισμοί της άσκησης του 
δικαιώματος, διαφορετική μεταχείριση 
ανάλογα με το είδος του επιτοκίου 
χορηγήσεων ή περιορισμοί όσον αφορά τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες δύναται να 
ασκηθεί το δικαίωμα. Τα κράτη μέλη 
δύνανται επίσης να προβλέπουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας θα πρέπει να δικαιούται 
εύλογη και αντικειμενικώς δικαιολογημένη 
αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα που 
έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη 
εξόφληση της πίστωσης. Σε κάθε 
περίπτωση, εάν η πρόωρη εξόφληση 
πραγματοποιείται εντός χρονικού 
διαστήματος για το οποίο το επιτόκιο 
χορηγήσεων είναι σταθερό, η άσκηση του 
δικαιώματος είναι δυνατόν να εξαρτάται 
από την ύπαρξη έννομου συμφέροντος από 
πλευράς του καταναλωτή.

Or. de
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Τροπολογία 265
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι η άσκηση του δικαιώματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται 
σε ορισμένους όρους. Στους όρους αυτούς 
είναι δυνατόν να συγκαταλέγονται: 
χρονικοί περιορισμοί της άσκησης του 
δικαιώματος, διαφορετική μεταχείριση 
ανάλογα με το είδος του επιτοκίου 
χορηγήσεων ή περιορισμοί όσον αφορά τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες δύναται να 
ασκηθεί το δικαίωμα. Τα κράτη μέλη 
δύνανται επίσης να προβλέπουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας θα πρέπει να δικαιούται 
εύλογη και αντικειμενικώς δικαιολογημένη 
αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα που 
έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη 
εξόφληση της πίστωσης. Σε κάθε 
περίπτωση, εάν η πρόωρη εξόφληση 
πραγματοποιείται εντός χρονικού 
διαστήματος για το οποίο το επιτόκιο 
χορηγήσεων είναι σταθερό, η άσκηση του 
δικαιώματος είναι δυνατόν να εξαρτάται 
από την ύπαρξη ειδικού συμφέροντος από 
πλευράς του καταναλωτή.

Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι η άσκηση του δικαιώματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται 
σε ορισμένους όρους. Στους όρους αυτούς 
είναι δυνατόν να συγκαταλέγονται: 
χρονικοί περιορισμοί της άσκησης του 
δικαιώματος, διαφορετική μεταχείριση 
ανάλογα με το είδος του επιτοκίου 
χορηγήσεων ή περιορισμοί όσον αφορά τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες δύναται να 
ασκηθεί το δικαίωμα. Τα κράτη μέλη 
δύνανται επίσης να προβλέπουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας θα πρέπει να δικαιούται 
εύλογη και αντικειμενικώς δικαιολογημένη 
αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα που 
έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη 
εξόφληση της πίστωσης. Σε κάθε 
περίπτωση, εάν η πρόωρη εξόφληση 
πραγματοποιείται εντός χρονικού 
διαστήματος για το οποίο το επιτόκιο 
χορηγήσεων είναι σταθερό - είτε κατά τη 
σύναψη της σύμβασης πίστωσης είτε σε 
μεταγενέστερο χρονικό σημείο -, η 
άσκηση του δικαιώματος είναι δυνατόν να 
εξαρτάται από την ύπαρξη ειδικού 
συμφέροντος από πλευράς του 
καταναλωτή.

Or. de

Τροπολογία 266
Damien Abad

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι η άσκηση του δικαιώματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται 
σε ορισμένους όρους. Στους όρους αυτούς 
είναι δυνατόν να συγκαταλέγονται: 
χρονικοί περιορισμοί της άσκησης του 
δικαιώματος, διαφορετική μεταχείριση 
ανάλογα με το είδος του επιτοκίου 
χορηγήσεων ή περιορισμοί όσον αφορά 
τις περιστάσεις υπό τις οποίες δύναται να 
ασκηθεί το δικαίωμα. Τα κράτη μέλη 
δύνανται επίσης να προβλέπουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας θα πρέπει να δικαιούται 
εύλογη και αντικειμενικώς δικαιολογημένη 
αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα που 
έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη 
εξόφληση της πίστωσης. Σε κάθε 
περίπτωση, εάν η πρόωρη εξόφληση 
πραγματοποιείται εντός χρονικού 
διαστήματος για το οποίο το επιτόκιο 
χορηγήσεων είναι σταθερό, η άσκηση του 
δικαιώματος είναι δυνατόν να εξαρτάται 
από την ύπαρξη ειδικού συμφέροντος από 
πλευράς του καταναλωτή.

Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να 
προβλέπουν ότι ο πιστωτικός φορέας θα 
πρέπει να δικαιούται εύλογη αποζημίωση, 
όπου δικαιολογείται, για ενδεχόμενα έξοδα 
που έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη 
εξόφληση της πίστωσης. Η αποζημίωση 
αυτή πρέπει στην περίπτωση αυτή να 
υπολογίζεται σύμφωνα με διαφανή 
μέθοδο που έχει προσδιορισθεί πριν από 
την υπογραφή της σύμβασης.

Ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται 
σαφώς για το δικαίωμα που εμφαίνεται 
στην παράγραφο 1 και για το ποσό της 
αποζημίωσης και τη μέθοδο υπολογισμού 
του.

Or. fr

Τροπολογία 267
María Irigoyen Pérez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι η άσκηση του δικαιώματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πιστωτικοί φορείς δεν επιβάλλουν ποινή 
σε καταναλωτές που ασκούν το δικαίωμα 
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σε ορισμένους όρους. Στους όρους αυτούς 
είναι δυνατόν να συγκαταλέγονται: 
χρονικοί περιορισμοί της άσκησης του 
δικαιώματος, διαφορετική μεταχείριση 
ανάλογα με το είδος του επιτοκίου 
χορηγήσεων ή περιορισμοί όσον αφορά τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες δύναται να 
ασκηθεί το δικαίωμα. Τα κράτη μέλη 
δύνανται επίσης να προβλέπουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας θα πρέπει να δικαιούται 
εύλογη και αντικειμενικώς δικαιολογημένη 
αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα που 
έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη 
εξόφληση της πίστωσης. Σε κάθε 
περίπτωση, εάν η πρόωρη εξόφληση 
πραγματοποιείται εντός χρονικού 
διαστήματος για το οποίο το επιτόκιο 
χορηγήσεων είναι σταθερό, η άσκηση του 
δικαιώματος είναι δυνατόν να εξαρτάται 
από την ύπαρξη ειδικού συμφέροντος από 
πλευράς του καταναλωτή.

που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 
διατηρούν την ακεραιότητα του 
πιστωτικού φορέα εξασφαλίζοντας 
παράλληλα αποτελεσματικότητα στις 
αγορές.

Or. es

Τροπολογία 268
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι η άσκηση του δικαιώματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται 
σε ορισμένους όρους. Στους όρους αυτούς 
είναι δυνατόν να συγκαταλέγονται: 
χρονικοί περιορισμοί της άσκησης του 
δικαιώματος, διαφορετική μεταχείριση 
ανάλογα με το είδος του επιτοκίου 
χορηγήσεων ή περιορισμοί όσον αφορά τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες δύναται να 
ασκηθεί το δικαίωμα. Τα κράτη μέλη 
δύνανται επίσης να προβλέπουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας θα πρέπει να δικαιούται 
εύλογη και αντικειμενικώς δικαιολογημένη 

Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι η άσκηση του δικαιώματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται 
σε ορισμένους όρους. Στους όρους αυτούς 
είναι δυνατόν να συγκαταλέγονται: 
χρονικοί περιορισμοί της άσκησης του 
δικαιώματος, διαφορετική μεταχείριση 
ανάλογα με το είδος του επιτοκίου 
χορηγήσεων ή περιορισμοί όσον αφορά τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες δύναται να 
ασκηθεί το δικαίωμα. Σε περίπτωση που 
ένα κράτος μέλος προβλέπει τέτοιους 
όρους, οι όροι αυτοί δεν καθιστούν 
υπέρμετρα δυσχερή και επαχθή για τον 
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αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα που 
έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη 
εξόφληση της πίστωσης. Σε κάθε 
περίπτωση, εάν η πρόωρη εξόφληση 
πραγματοποιείται εντός χρονικού 
διαστήματος για το οποίο το επιτόκιο 
χορηγήσεων είναι σταθερό, η άσκηση του 
δικαιώματος είναι δυνατόν να εξαρτάται 
από την ύπαρξη ειδικού συμφέροντος από 
πλευράς του καταναλωτή.

καταναλωτή την άσκηση του 
δικαιώματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης ότι ο 
πιστωτικός φορέας θα πρέπει να δικαιούται 
εύλογη και αντικειμενικώς δικαιολογημένη 
αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα και 
απώλειες που έχουν άμεση σχέση με την 
πρόωρη εξόφληση της πίστωσης. Σε κάθε 
περίπτωση, εάν η πρόωρη εξόφληση 
πραγματοποιείται εντός χρονικού 
διαστήματος για το οποίο το επιτόκιο 
χορηγήσεων είναι σταθερό, η άσκηση του 
δικαιώματος είναι δυνατόν να εξαρτάται 
από την ύπαρξη νόμιμου συμφέροντος από 
πλευράς του καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ οι καταναλωτές πρέπει να έχουν πάντα το δικαίωμα πρόωρων αποζημιώσεων, η άσκηση 
αυτού του δικαιώματος μπορεί να οδηγήσει σε χρηματική απώλεια για τον πιστωτικό φορέα. Θα 
ήταν θεμιτό να αποζημιώνονται οι πιστωτικοί φορείς για απώλειες που συνδέονται άμεσα με 
την πρόωρη αποζημίωση. Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η αποζημίωση πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν διαφανέστερος για τον καταναλωτή.

Τροπολογία 269
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
προβλέπει τέτοιους όρους, οι όροι αυτοί 
δεν καθιστούν υπέρμετρα δυσχερή και 
επαχθή για τον καταναλωτή την άσκηση 

διαγράφεται
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του δικαιώματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Or. de

Τροπολογία 270
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Αξιολόγηση της ακίνητης περιουσίας 
κατοικίας
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αξιολογήσεις ακινήτων περιουσιακών 
στοιχείων κατοικίας οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
της αξίας των εγγυήσεων σε συμβάσεις 
πίστωσης διενεργούνται από εκτιμητές 
σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές 
αξιολόγησης.
2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εκτιμητές που διενεργούν αξιολογήσεις 
χρησιμοποιούμενες από πιστωτικούς 
φορείς για τον προσδιορισμό της αξίας 
της εγγύησης και από όσους είναι 
υπεύθυνοι για την επιλογή εκτιμητών, την 
ανάθεση της έκθεσης αξιολόγησης και 
την παρακολούθηση της διαδικασίας 
αξιολόγησης να είναι επαρκώς 
ανεξάρτητοι από τον πιστωτικό φορέα, 
τον καταναλωτή και, όπου είναι σκόπιμο, 
τον μεσίτη πίστωσης, έτσι ώστε να 
πραγματοποιούν αντικειμενική και 
αμερόληπτη αξιολόγηση.
Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προσδιορίζουν περαιτέρω κριτήρια τα 
οποία θα χρησιμοποιούνται ώστε να 
προσδιορίζεται η επαγγελματική 
επάρκεια των εκτιμητών, όπως 
διαπιστευμένη πιστοποίηση, επικυρωμένη 
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κατάρτιση και παρακολούθηση 
επιδόσεων. Στα κριτήρια αυτά δεν μπορεί 
να περιλαμβάνεται απαίτηση να είναι 
εγκατεστημένος στην επικράτειά τους ο 
εκτιμητής.
Για να εγγυηθούν τη διαφάνεια και την 
ακρίβεια των εκθέσεων αξιολόγησης 
ακίνητης περιουσίας, τα κράτη μέλη 
διαθέτουν στην αγορά όλα τα δημόσια 
ανεπεξέργαστα δεδομένα που αφορούν 
ακίνητα και συναλλαγές, ώστε να 
μπορούν να ξαναχρησιμοποιούνται 
εύκολα.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έγκριση κοινών προτύπων αξιολόγησης διευκολύνει την προαγωγή διασυνοριακού δανεισμού 
και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των εκθέσεων αξιολόγησης ακίνητης περιουσίας σε 
διασυνοριακό επίπεδο.  Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων σχετικά με πιστώσεις πρέπει να 
διαρθρώνεται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι όσοι είναι υπεύθυνοι για την ανάθεση 
αξιολόγησης ακίνητης περιουσίας και τον έλεγχο της διαδικασίας λαμβάνουν τις αποφάσεις 
τους ανεξάρτητοι. Είναι θεμελιώδους σημασίας η δέουσα εξακρίβωση της επαγγελματικής 
επάρκειας για να διασφαλίζεται ότι ο εκτιμητής έχει υιοθετήσει έναν κοινό κώδικα 
δεοντολογίας. Η ακρίβεια και διαθεσιμότητα των δεδομένων είναι επίσης θεμελιώδους 
σημασίας, όπως ζητεί ρητώς η οδηγία 98/2003/ΕΚ.

Τροπολογία 271
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μεσίτες πιστώσεων λαμβάνουν τη 
δέουσα άδεια στο κράτος μέλος 
καταγωγής τους από την αρμόδια αρχή, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4, προκειμένου 
να ασκήσουν τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο ε). Η εν 
λόγω άδεια χορηγείται βάσει των 
απαιτήσεων που καθορίζονται στο κράτος 
μέλος καταγωγής του μεσίτη πιστώσεων 
και περιλαμβάνουν την εκπλήρωση των 

1. Οι μεσίτες πιστώσεων λαμβάνουν τη 
δέουσα άδεια ή εγγράφονται σε μητρώο 
αρμόδιας αρχής, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4, στο κράτος μέλος καταγωγής 
τους, προκειμένου να ασκήσουν τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 στοιχείο ε). Η εν λόγω άδεια 
χορηγείται βάσει των απαιτήσεων που 
καθορίζονται στο κράτος μέλος καταγωγής 
του μεσίτη πιστώσεων και περιλαμβάνουν 
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επαγγελματικών απαιτήσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 20.

την εκπλήρωση των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 6 και 21.
Οτιδήποτε προβλέπεται στη συνέχεια 
όσον αφορά την άδεια, εφαρμόζεται στην 
εγγραφή σε μητρώα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από την άποψη της προστασίας των καταναλωτών, το ουσιώδες είναι ότι οι μεσίτες πιστώσεων 
είναι υποχρεωμένοι να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 2 και 21. Εναπόκειται 
στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν η διαδικασία θα αποκαλείται χορήγηση άδειας ή εγγραφή 
σε μητρώο, ανάλογα με τις διοικητικές παραδόσεις τους. Εν προκειμένω, θα πρέπει επίσης να 
σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2002/92/ΕΚ, εγγραφή σε μητρώο απαιτείται από τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Τροπολογία 272
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εγκεκριμένοι μεσίτες πιστώσεων 
υπόκεινται σε εποπτεία των τρεχουσών 
δραστηριοτήτων τους από την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους καταγωγής 
τους, που αναφέρεται στο άρθρο 4.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εγκεκριμένοι μεσίτες πιστώσεων 
υπόκεινται σε εποπτεία των τρεχουσών 
δραστηριοτήτων τους από την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, που 
αναφέρεται στο άρθρο 4. Οι αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους υποδοχής 
έχουν την εξουσία να επεμβαίνουν εάν οι 
εγκεκριμένοι μεσίτες πιστώσεων δεν 
συμμορφώνονται προς τα καθήκοντα και 
τις ευθύνες τους που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία. Οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους υποδοχής έχουν το 
δικαίωμα να αρνούνται την πρόσβαση σε 
διαβατήριο, εάν έχουν βάσιμους λόγους 
να αμφιβάλλουν ότι οι μεσίτες που ζητούν 
την πρόσβαση πληρούν τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις 
συμπεριφοράς και ενημέρωσης στους μεσίτες που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους κατά την 
άσκηση της δραστηριότητάς τους, ώστε να είναι σε θέση να διατηρούν υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών.

Τροπολογία 273
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να 
περιορίζουν οποιεσδήποτε πληρωμές από 
καταναλωτές σε πιστωτικούς φορείς και 
μεσίτες πιστώσεων πριν την καθαυτή 
σύναψη της συμβάσεως καταναλωτικής 
πίστωσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για αναγκαία διάταξη για την αποτροπή απάτης.

Τροπολογία 274
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένας μεσίτης πιστώσεων έχει 
υποκατάστημα σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από το κράτος μέλος 
καταγωγής του, η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλος στο οποίο βρίσκεται το 
υποκατάστημα, αναλαμβάνει την ευθύνη 
να εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες που 
παρέχει το υποκατάστημα στην 
επικράτειά του είναι συμβατές με τις 
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υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 και 18 
και στα κατ' εφαρμογή αυτών 
θεσπιζόμενα μέτρα.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
όπου βρίσκεται το υποκατάστημα έχει το 
δικαίωμα να εξετάζει τις ρυθμίσεις του 
υποκαταστήματος και να ζητεί όποιες 
αλλαγές είναι απολύτως απαραίτητες, 
ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να 
επιβάλλει την τήρηση των υποχρεώσεων 
των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17 και 18 και στα κατ' εφαρμογή 
αυτών θεσπιζόμενα μέτρα όσον αφορά τις 
υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες που 
παρέχει εντός του εδάφους του το 
υποκατάστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζεται έτσι ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής είναι ικανές να 
ρυθμίζουν τις συναλλαγές στο έδαφός τους, δεδομένων των συνεπειών όσον αφορά την 
προστασία του καταναλωτή. 

Τροπολογία 275
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν το κράτος μέλος υποδοχής έχει 
συγκεκριμένους και εξακριβώσιμους 
λόγους να κρίνει ότι ένας μεσίτης 
πιστώσεων που ασκεί δραστηριότητες στο 
έδαφός του, υπό καθεστώς ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών ή μέσω 
υποκαταστήματος, παραβαίνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, αναφέρει τις 
διαπιστώσεις αυτές στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους καταγωγής, η οποία 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Εάν, παρά 

4. Εάν το κράτος μέλος υποδοχής έχει 
συγκεκριμένους και εξακριβώσιμους 
λόγους να κρίνει ότι ένας μεσίτης 
πιστώσεων που ασκεί δραστηριότητες στο 
έδαφός του, υπό καθεστώς ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών ή μέσω 
υποκαταστήματος, παραβαίνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας, οι 
οποίες δεν παρέχουν εξουσίες στην 
αρμόδια αρχή του κράτους υποδοχής, 
αναφέρει τις διαπιστώσεις αυτές στην 
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τα μέτρα που λαμβάνει η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους καταγωγής, ο μεσίτης 
πιστώσεων εξακολουθεί να ενεργεί με 
τρόπο που είναι σαφώς επιζήμιος για τα 
συμφέροντα των καταναλωτών του 
κράτους μέλους υποδοχής ή για την 
εύρυθμη λειτουργία των αγορών, 
εφαρμόζονται τα εξής μέτρα:

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής, η οποία λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα. Εάν, παρά τα μέτρα που 
λαμβάνει η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής, ο μεσίτης πιστώσεων 
εξακολουθεί να ενεργεί με τρόπο που είναι 
σαφώς επιζήμιος για τα συμφέροντα των 
καταναλωτών του κράτους μέλους 
υποδοχής ή για την εύρυθμη λειτουργία 
των αγορών, εφαρμόζονται τα εξής μέτρα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζεται έτσι ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής είναι ικανές να 
ρυθμίζουν τις συναλλαγές στο έδαφός τους, δεδομένων των συνεπειών όσον αφορά την 
προστασία του καταναλωτή. 

Τροπολογία 276
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Εάν οι αρμόδιες αρχές κράτους 
μέλους υποδοχής διαπιστώσουν ότι 
μεσίτης πιστώσεων που διατηρεί 
υποκατάστημα εντός της επικρατείας 
του, παραβαίνει τις νομικές ή ρυθμιστικές 
διατάξεις που έχουν θεσπισθεί στο εν 
λόγω κράτος μέλος, βάσει των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας, οι οποίες 
παρέχουν εξουσίες στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους υποδοχής, οι εν λόγω αρχές 
απαιτούν από τον εν λόγω μεσίτη 
πιστώσεων να θέσει τέλος στην 
αντικανονική αυτή κατάσταση.
Εάν, παρά τα μέτρα που λαμβάνει η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής, ο μεσίτης πιστώσεων 
εξακολουθεί να ενεργεί με τρόπο που είναι 
σαφώς επιζήμιος για τα συμφέροντα των 
καταναλωτών του κράτους μέλους 



AM\881849EL.doc 121/135 PE475.786v01-00

EL

υποδοχής ή για τη σύννομη λειτουργία 
των αγορών, εφαρμόζονται τα εξής 
μέτρα:
α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής, αφού ενημερώσει την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, 
λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα που 
είναι αναγκαία προκειμένου να 
προστατεύσει τους καταναλωτές και να 
διασφαλίσει τη σύννομη λειτουργία των 
αγορών, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας να εμποδίζει τους 
παρανομούντες μεσίτες πιστώσεων να 
προβαίνουν σε νέες συναλλαγές στο 
έδαφός του. Η Επιτροπή ενημερώνεται 
για τα μέτρα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.
β) Επιπλέον, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους υποδοχής δύναται να παραπέμψει 
το θέμα στην ΕΑΤ και να ζητήσει τη 
βοήθειά της, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΑΤ 
μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα με τις 
εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του 
εν λόγω άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζεται έτσι ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής είναι ικανές να 
ρυθμίζουν τις συναλλαγές στο έδαφός τους, δεδομένων των συνεπειών όσον αφορά την 
προστασία του καταναλωτή. 

Τροπολογία 277
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις σε 
ειδικές περιπτώσεις όπου οι καταναλωτές 

διαγράφεται
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εν γνώσει τους παρέχουν ελλιπείς ή 
εσφαλμένες πληροφορίες, προκειμένου να 
λάβουν θετική αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας, σε περίπτωση που η πλήρης 
και ορθή πληροφόρηση θα είχε καταλήξει 
σε αρνητική αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας, και στη συνέχεια δεν είναι σε 
θέση να εκπληρώσουν τους όρους της 
σύμβασης, λαμβάνουν δε κάθε αναγκαίο 
μέτρο για να διασφαλίσουν την εφαρμογή 
τους.

Or. en

Τροπολογία 278
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
θέσπιση ενδεδειγμένων και 
αποτελεσματικών διαδικασιών υποβολής 
ενστάσεων και προσφυγών για την 
εξωδικαστική επίλυση διαφορών οι οποίες 
αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία 
μεταξύ πιστωτικών φορέων και 
καταναλωτών, καθώς και μεταξύ μεσιτών 
πιστώσεων και καταναλωτών, 
χρησιμοποιώντας, όπου ενδείκνυται, ήδη 
υφιστάμενα όργανα. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν περαιτέρω ότι όλοι οι 
πιστωτικοί φορείς και μεσίτες πιστώσεων 
προσχωρούν σε ένα ή περισσότερα από τα 
όργανα αυτά που εφαρμόζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες υποβολής ενστάσεων και 
προσφυγών.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
θέσπιση ενδεδειγμένων, ανεξάρτητων, 
ισορροπημένων και αποτελεσματικών 
διαδικασιών υποβολής ενστάσεων και 
προσφυγών για την εξωδικαστική επίλυση 
διαφορών οι οποίες αφορούν δικαιώματα 
και υποχρεώσεις που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία μεταξύ πιστωτικών 
φορέων και καταναλωτών, καθώς και 
μεταξύ μεσιτών πιστώσεων και 
καταναλωτών. Τα ήδη υφιστάμενα όργανα
μπορούν να χρησιμοποιούνται, αν 
χαρακτηρίζονται από ουδέτερη 
συγκρότηση και ισορροπία. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν περαιτέρω ότι όλοι οι 
πιστωτικοί φορείς και μεσίτες πιστώσεων 
προσχωρούν σε ένα ή περισσότερα από τα 
όργανα αυτά που εφαρμόζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες υποβολής ενστάσεων και 
προσφυγών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Υπάρχει τεράστια διαφορά στην εφαρμογή των συστημάτων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών 
ανά την Ευρώπη. Ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη τα εν λόγω συστήματα είναι όντως ανεξάρτητα 
από τους παρόχους, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σε ορισμένα άλλα.

Τροπολογία 279
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 4, στο άρθρο 8 παράγραφος 
4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 
10 παράγραφος 3, στο άρθρο 14 
παράγραφος 5 και στο άρθρο 16 
παράγραφος 2, για αόριστη διάρκεια μετά 
τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 12 
παράγραφος 5, για αόριστη διάρκεια μετά 
τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση τεχνικού χαρακτήρα λόγω των προηγούμενων τροπολογιών.

Τροπολογία 280
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 4, στο άρθρο 8 
παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 
3, στο άρθρο 10 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 14 παράγραφος 5 και στο άρθρο 16 
παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 5 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
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Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση τεχνικού χαρακτήρα λόγω των προηγούμενων τροπολογιών.

Τροπολογία 281
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολόγηση της ικανοποίησης των 
καταναλωτών με το ESIS·

α) αξιολόγηση της ικανοποίησης των 
καταναλωτών με το ESIS  και χρήση της·

Or. en

Τροπολογία 282
María Irigoyen Pérez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολόγηση της ικανοποίησης των 
καταναλωτών με το ESIS·

α) αξιολόγηση της συμμόρφωσης με το 
ESIS, της χρήσης και κατανόησής του 
και της ικανοποίησης των καταναλωτών
από αυτό·

Or. es

Τροπολογία 283
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Τμήμα ΙΙ – στοιχείο ι
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) Όσον αφορά τις συμβάσεις πίστωσης για 
τις οποίες συμφωνείται σταθερό επιτόκιο 
χορηγήσεων σε σχέση με την αρχική 
περίοδο, στο τέλος της οποίας καθορίζεται 
νέο επιτόκιο χορηγήσεων το οποίο εν 
συνεχεία προσαρμόζεται περιοδικά βάσει 
συμφωνηθέντος δείκτη, ο υπολογισμός του 
συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου 
βασίζεται στην παραδοχή ότι, στο τέλος 
της περιόδου για την οποία έχει καθορισθεί 
σταθερό επιτόκιο χορηγήσεων, το επιτόκιο 
χορηγήσεων είναι ίσο προς εκείνο που 
ισχύει κατά τον χρόνο υπολογισμού του 
συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου, 
βάσει της αξίας του συμφωνηθέντος δείκτη 
κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

ι) Όσον αφορά τις συμβάσεις πίστωσης για 
τις οποίες συμφωνείται σταθερό επιτόκιο 
χορηγήσεων σε σχέση με την αρχική 
περίοδο, στο τέλος της οποίας καθορίζεται 
νέο επιτόκιο χορηγήσεων το οποίο εν 
συνεχεία προσαρμόζεται περιοδικά βάσει 
συμφωνηθέντος δείκτη, ο υπολογισμός του 
συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου 
βασίζεται στην παραδοχή ότι, στο τέλος 
της περιόδου για την οποία έχει καθορισθεί 
σταθερό επιτόκιο χορηγήσεων, το επιτόκιο 
χορηγήσεων είναι ίσο προς εκείνο που 
ισχύει κατά τον χρόνο υπολογισμού του 
συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου, 
βάσει της αξίας του συμφωνηθέντος δείκτη 
κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για 
συμβάσεις πίστωσης με σταθερό επιτόκιο 
δανεισμού αρχικής περιόδου τουλάχιστον 
πέντε χρόνων και ιδίως όπου έχει 
προγραμματιστεί να ακολουθήσει νέα 
σύμβαση με σταθερό επιτόκιο και 
κυμαινόμενοι όροι έχουν συμφωνηθεί 
μόνο εν είδει προετοιμασίας για την 
περίπτωση όπου δεν έχει καθοριστεί νέα 
συμφωνία, λαμβάνεται υπόψη μόνο το 
αρχικό επιτόκιο δανεισμού.  

Or. en

Τροπολογία 284
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Α – Υπόδειγμα ESIS – Εισαγωγικό κείμενο – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε την 
[τρέχουσα ημερομηνία] ως απάντηση στο 
αίτημά σας για πληροφορίες. Το παρόν 
έγγραφο δεν μας δεσμεύει να σας 
χορηγήσουμε δάνειο.

Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε την 
[τρέχουσα ημερομηνία] ως απάντηση στο 
αίτημά σας για πληροφορίες. Το παρόν 
έγγραφο δεν αποτελεί νομικώς 
δεσμευτική προσφορά ούτε μας δεσμεύει 
να σας χορηγήσουμε δάνειο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αποσαφηνίζεται ότι το ESIS δεν είναι νομικώς δεσμευτική προσφορά προς 
τον καταναλωτή.

Τροπολογία 285
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Α – Υπόδειγμα ESIS – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δανειστής 1. Πιστωτικός φορέας (όπου είναι 
σκόπιμο) και ο μεσίτης πιστώσεων

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή η υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2, να παρέχεται το ESIS, αφορά και 
τον μεσίτη πιστώσεων. Ως εκ τούτου ο μεσίτης πιστώσεων πρέπει να συμπεριληφθεί.

Τροπολογία 286
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Α – Υπόδειγμα ESIS – σημείο 1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εποπτική αρχή: [Ονομασία και 
διεύθυνση δικτυακού τόπου της 
εποπτικής αρχής]

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η αναφορά δεν έχει προστιθέμενη αξία και μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση, καθώς ο 
πιστωτικός φορέας παρέχει ήδη πληροφορίες σχετικά με τα όργανα εσωτερικού ελέγχου 
παραπόνων.
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Τροπολογία 287
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Α – Υπόδειγμα ESIS – σημείο 1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρμόδιος υπάλληλος: [Πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας του αρμοδίου υπαλλήλου]

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με τον αρμόδιο υπάλληλο είναι περιττές, καθώς το όνομα του αρμόδιου 
υπαλλήλου μπορεί να αλλάξει  κατά τη διάρκεια της εξόφλησης του δανείου.

Τροπολογία 288
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Α – Υπόδειγμα ESIS – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ποσό κάθε δόσης 5. Για εξόφληση δανείου, ποσό κάθε 
δόσης

Or. en

Αιτιολόγηση

Συγκρινόμενο προς το σημείο 9 του αρχικού ESIS σχετικά με το «ποσό κάθε δόσης», το παρόν 
σημείο δεν λαμβάνει υπόψη τα ενυπόθηκα δάνεια με εξόφληση μόνο των τόκων. Το ESIS 
πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τα ενυπόθηκα δάνεια με εξόφληση του κεφαλαίου αλλά και τα 
ενυπόθηκα δάνεια με εξόφληση μόνο των τόκων, τα οποία είναι διαθέσιμα σε ορισμένα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 289
Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Α – Υπόδειγμα ESIS – Τμήμα 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ενδεικτικός πίνακας αποπληρωμής διαγράφεται
Στον παρακάτω πίνακα εμφαίνεται το 
πληρωτέο ποσό για κάθε [περιοδικότητα].
Οι δόσεις (στήλη [αριθ.]) είναι το 
άθροισμα της πληρωμής τόκων (στήλη 
[αριθ.]), του εξοφληθέντος κεφαλαίου 
(στήλη [αριθ.]) και, κατά περίπτωση, των 
λοιπών εξόδων (στήλη [αριθ.]). Κατά 
περίπτωση, Τα έξοδα στη στήλη «άλλα 
έξοδα» αφορούν [κατάλογος εξόδων]. Το 
οφειλόμενο κεφάλαιο (στήλη [αριθ.]), 
είναι το ποσό του δανείου που απομένει 
να αποπληρωθεί μετά την καταβολή κάθε 
δόσης.
[Ποσό του δανείου και νόμισμα]
[Διάρκεια του δανείου]
[Επιτόκιο]
[Πίνακας]
(Κατά περίπτωση) [Προειδοποίηση για 
τις διακυμάνσεις των δόσεων]

Or. en

Αιτιολόγηση

Με δεδομένη τη μεγάλη ποσότητα πληροφοριών στον ενδεικτικό πίνακα αποπληρωμής, 
προτείνεται να μετατεθεί στο τέλος του ESIS. 

Τροπολογία 290
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Α – Υπόδειγμα ESIS – σημείο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(Κατά περίπτωση) [Προειδοποίηση για τις 
διακυμάνσεις των δόσεων]

(Κατά περίπτωση) [Προειδοποίηση για τις 
διακυμάνσεις των δόσεων και διαφορετικά 
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σενάρια ανάλογα με την εξέλιξη του 
επιτοκίου]

Or. en

Τροπολογία 291
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Α – Υπόδειγμα ESIS – σημείο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βεβαιωθείτε ότι έχετε γνώση όλων των 
υπόλοιπων φόρων και εξόδων (π.χ. 
αμοιβή συμβολαιογράφου) που 
συνδέονται με το παρόν δάνειο.

Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα έξοδα
που συνδέονται με το παρόν δάνειο:

[Συμβολαιογραφικά έξοδα]
[Τέλη εγγραφής]
[Τέλη αξιολόγησης]
[Φόροι που ισχύουν σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία]
(Κατά περίπτωση) [Οποιαδήποτε άλλα 
έξοδα ανακύπτουν από υποχρεώσεις που 
συνδέονται με το παρόν δάνειο βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας]
(κατά περίπτωση) [Τέλη για 
οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες 
παρέχονται από τον πιστωτικό φορέα 
(όπως τέλη για τη διατήρηση 
λογαριασμού, ασφάλιση κτλ.) ]

Or. en

Τροπολογία 292
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Α – Υπόδειγμα ESIS – σημείο 8 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(Κατά περίπτωση) Δεν έχετε δυνατότητα 
πρόωρης εξόφλησης του δανείου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 293
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Α – Υπόδειγμα ESIS – σημείο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(Κατά περίπτωση) Δεν έχετε δυνατότητα 
πρόωρης εξόφλησης του δανείου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καταναλωτής πρέπει να έχει πάντα τη δυνατότητα να εξοφλήσει το δάνειο πρόωρα.

Τροπολογία 294
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Α – Υπόδειγμα ESIS – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14α. Ενδεικτικός πίνακας αποπληρωμής
Στον παρακάτω πίνακα εμφαίνεται το 
πληρωτέο ποσό για κάθε [περιοδικότητα].
Οι δόσεις (στήλη [αριθ.]) είναι το 
άθροισμα της πληρωμής τόκων (στήλη 
[αριθ.]), του εξοφληθέντος κεφαλαίου 
(στήλη [αριθ.]) και, κατά περίπτωση, των 
λοιπών εξόδων (στήλη [αριθ.]). Κατά 
περίπτωση, τα έξοδα στη στήλη «άλλα 
έξοδα» αφορούν [κατάλογος εξόδων]. Το 
οφειλόμενο κεφάλαιο (στήλη [αριθ.]), 
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είναι το ποσό του δανείου που απομένει 
να αποπληρωθεί μετά την καταβολή κάθε 
δόσης.
[Ποσό του δανείου και νόμισμα]
[Διάρκεια του δανείου]
[Επιτόκιο]
[Πίνακας]
[Προειδοποίηση για τις διακυμάνσεις των 
δόσεων]

Or. en

Αιτιολόγηση

Με δεδομένη τη μεγάλη ποσότητα πληροφοριών στον ενδεικτικό πίνακα αποπληρωμής, 
προτείνεται να μετατεθεί στο τέλος του ESIS. 

Τροπολογία 295
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος B – εισαγωγική παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη συμπλήρωση του ESIS, πρέπει να 
ακολουθούνται οι εξής οδηγίες:

Για τη συμπλήρωση του ESIS, πρέπει να 
ακολουθούνται οι εξής οδηγίες, και πρέπει 
να δίνονται πληροφορίες σε απλή και 
σαφή γλώσσα, κατανοητή στον μέσο 
καταναλωτή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ESIS πρέπει να είναι κατανοητό στον μέσο καταναλωτή.

Τροπολογία 296
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IΙ – Μέρος Β – Τμήμα 6 – σημείο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Εάν το επιτόκιο υπόκειται σε 
αναπροσαρμογή και δεν είναι γνωστό το 
ποσό της δόσης μετά την κάθε 
αναπροσαρμογή, ο πιστωτικός φορέας 
μπορεί να αναφέρει στον πίνακα 
αποπληρωμής το ίδιο ποσό δόσης για 
ολόκληρη τη διάρκεια της πίστωσης. Στην 
περίπτωση αυτή, ο πιστωτικός φορέας 
εφιστά την προσοχή του δανειολήπτη στο 
γεγονός αυτό, με εμφανή διαφοροποίηση 
της παρουσίασης των ποσών που είναι 
γνωστά από εκείνα που είναι υποθετικά 
(π.χ. χρησιμοποιώντας διαφορετική 
γραμματοσειρά, πλαίσια ή σκίαση). 
Επιπλέον, με ευανάγνωστο κείμενο 
εξηγείται για ποιες περιόδους ενδέχεται να 
κυμαίνονται τα ποσά που παρουσιάζονται 
στον πίνακα και γιατί. Ο πιστωτικός 
φορέας περιλαμβάνει επίσης: (1) κατά 
περίπτωση, τα ανώτατα και κατώτατα όρια 
που εφαρμόζονται· (2) παράδειγμα του πώς 
θα κυμαινόταν το ποσό της δόσης, σε 
περίπτωση που αυξανόταν ή μειωνόταν το 
επιτόκιο κατά 1% ή υψηλότερο ποσοστό, 
εάν αυτό είναι ρεαλιστικότερο δεδομένου 
του μεγέθους των συνήθων μεταβολών του 
επιτοκίου, και (3) σε περίπτωση που 
υπάρχει ανώτατο όριο, το ποσό της δόσης 
με βάση το δυσμενέστερο σενάριο.

(4) Εάν το επιτόκιο υπόκειται σε 
αναπροσαρμογή και δεν είναι γνωστό το 
ποσό της δόσης μετά την κάθε 
αναπροσαρμογή, ο πιστωτικός φορέας 
μπορεί να αναφέρει στον πίνακα 
αποπληρωμής το ίδιο ποσό δόσης για 
ολόκληρη τη διάρκεια της πίστωσης. Στην 
περίπτωση αυτή, ο πιστωτικός φορέας 
εφιστά την προσοχή του καταναλωτή στο 
γεγονός αυτό, με εμφανή διαφοροποίηση 
της παρουσίασης των ποσών που είναι 
γνωστά από εκείνα που είναι υποθετικά 
(π.χ. χρησιμοποιώντας διαφορετική 
γραμματοσειρά, πλαίσια ή σκίαση). 
Επιπλέον, με ευανάγνωστο κείμενο 
εξηγείται για ποιες περιόδους ενδέχεται να 
κυμαίνονται τα ποσά που παρουσιάζονται 
στον πίνακα και γιατί. Ο πιστωτικός 
φορέας περιλαμβάνει επίσης: 
α) κατά περίπτωση, τα ανώτατα και 
κατώτατα όρια που εφαρμόζονται· 
β) παράδειγμα του πώς θα κυμαινόταν το 
ποσό της δόσης, σε περίπτωση που 
αυξανόταν ή μειωνόταν το επιτόκιο κατά 
1% ή υψηλότερο ποσοστό, εάν αυτό είναι 
ρεαλιστικότερο δεδομένου του μεγέθους 
των συνήθων μεταβολών του επιτοκίου· 
και 

γ) και (γ) σε περίπτωση που υπάρχει 
ανώτατο όριο, το ποσό της δόσης με βάση 
το δυσμενέστερο σενάριο ή, όταν δεν 
υπάρχει ανώτατο όριο, ένα ενδεικτικό 
χειρότερο σενάριο, το οποίο μπορεί να 
προσδιορίζεται περαιτέρω με πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 297
Liem Hoang Ngoc
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IΙ – Μέρος Β – Τμήμα 7 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο πιστωτικός φορέας παραθέτει επίσης 
κατάλογο εκάστου από τα έξοδα ανά 
κατηγορία, αναφέροντας το αντίστοιχο 
ποσό, σε ποιον θα πρέπει να καταβληθεί 
και σε ποια στιγμή. Εάν το ποσό δεν είναι 
γνωστό, ο πιστωτικός φορέας παρουσιάζει 
ένα πιθανό φάσμα ή ένδειξη του πώς θα 
υπολογιστεί το ποσό.

(2) Ο πιστωτικός φορέας παραθέτει επίσης 
κατάλογο εκάστου από τα έξοδα με 
επιμέρους ανάλυση, αναφέροντας το 
αντίστοιχο ποσό, σε ποιον θα πρέπει να 
καταβληθεί και σε ποια στιγμή. Εάν το 
ποσό δεν είναι γνωστό, ο πιστωτικός 
φορέας παρουσιάζει ένα πιθανό φάσμα ή 
ένδειξη του πώς θα υπολογιστεί το ποσό.

Or. en

Τροπολογία 298
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IΙ – Μέρος Β – Τμήμα 7 - σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Ο πιστωτικός φορέας ενημερώνει 
τον καταναλωτή σχετικά με την 
ελευθερία του να επιλέξει 
συμπληρωματικές υπηρεσίες από άλλον 
πάροχο της επιλογής του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καταναλωτής πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένος για την ελευθερία του να επιλέγει τον 
πάροχο συμπληρωματικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 299
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IIα
Ελάχιστες απαιτήσεις επάρκειας
1. Οι ελάχιστες απαιτήσεις επάρκειας για 
το προσωπικό των πιστωτικών φορέων 
και των μεσιτών πιστώσεων πρέπει να 
περιλαμβάνει:
α) την απαιτούμενη γνώση περί 
ενυπόθηκων προϊόντων και 
συμπληρωματικών υπηρεσιών που 
συνηθίζεται να προσφέρονται μαζί με τα 
ενυπόθηκα προϊόντα·
β) την απαιτούμενη γνώση της 
νομοθεσίας των κρατών μελών στα οποία 
πωλούνται τα προϊόντα·
γ) την απαιτούμενη γνώση και κατανόηση 
της διαδικασίας αγοράς ακινήτων στο 
κράτος μέλος όπου πωλείται το προϊόν·
δ) την απαιτούμενη γνώση περί 
αξιολόγησης εγγυήσεων·
ε) την απαιτούμενη γνώση σχετικά με την 
οργάνωση και τη λειτουργία του 
κτηματολογίου στο κράτος μέλος όπου 
βρίσκεται η εγγύηση· 
στ) το αναγκαίο επίπεδο 
χρηματοοικονομικής και οικονομικής 
ικανότητας·
ζ) την απαιτούμενη γνώση περί 
δεοντολογίας·
η) την ικανότητα εκτίμησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας του 
καταναλωτή.
2. το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και 
επάρκειας καθορίζεται με βάση:
α) αναγνωρισμένα προσόντα, π.χ. 
διπλώματα, πτυχία, μαθήματα 
επαγγελματικής κατάρτισης, δοκιμασίες 
δεξιοτήτων· ή
β) επαγγελματική πείρα η οποία μπορεί να 
οριστεί ως ελάχιστος αριθμός ετών 
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εργασίας σε τομείς σχετικούς με την 
παραγωγή, διάθεση ή διαμεσολάβηση 
προκειμένου για πιστωτικά προϊόντα. 
3. Τα κράτη μέλη μπορεί να διακρίνουν 
μεταξύ του επιπέδου επαγγελματικών 
απαιτήσεων προκειμένου για το 
προσωπικό των πιστωτικών φορέων, το 
προσωπικό των μεσιτών πιστώσεων και 
της διοικήσεώς τους.  

Or. en


