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Muudatusettepanek 102
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV
elamukinnisvaraga seotud 
krediidilepingute kohta

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV
elamukinnisvaraga seotud 
krediidilepingute ja 
hüpoteekkrediidilepingute kohta

Or. en

Muudatusettepanek 103
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Komisjon võttis oma 13. aprilli 
2011. aasta teatises „Ühtse turu akt –
Kaksteist vahendit majanduskasvu 
edendamiseks ja usalduse 
suurendamiseks „Üheskoos uue 
majanduskasvu eest”” (KOM(2011) 0206) 
lubaduse jätkata „hüpoteeklaenuturu 
laenuvõtjate tõhusamat kaitsmist”.

Or. es

Muudatusettepanek 104
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Finantskriis näitas, et turuosaliste 
vastutustundetu käitumine võib raputada 
finantssüsteemi aluseid, põhjustades kõigi 
osaliste (eelkõige tarbijate puhul) vahel 
usaldamatust, ning viia ränkade sotsiaalsete 
ja majanduslike tagajärgedeni. Paljud 
tarbijad on kaotanud usalduse 
finantssektori vastu ning laenuvõtjatel on 
olnud järjest raskem täita oma kohustusi, 
mistõttu on maksevõimetusjuhtude ja vara
sundmüükide arv suurenenud. Finantskriisi 
tulemusel ilmnenud probleemide 
lahendamiseks ning tõhusa ja konkurentsile 
avatud siseturu tagamiseks on komisjon 
pannud ette elamukinnisvaraga seotud 
krediidilepinguid käsitlevad meetmed, 
sealhulgas krediidivahenduse 
usaldusväärse raamistiku, et tagada 
edaspidiseks vastutustundlik ja 
usaldusväärne turg ning taastada tarbijate 
usaldus.

(3) Finantskriis näitas, et turuosaliste 
vastutustundetu käitumine võib raputada 
finantssüsteemi aluseid, põhjustades kõigi 
osaliste (eelkõige tarbijate puhul) vahel 
usaldamatust, ning viia ränkade sotsiaalsete 
ja majanduslike tagajärgedeni. Paljud 
tarbijad on kaotanud usalduse 
finantssektori vastu ning laenuvõtjatel on 
olnud järjest raskem täita oma kohustusi, 
mistõttu on maksevõimetusjuhtude ja vara 
sundmüükide arv suurenenud. Finantskriisi 
tulemusel ilmnenud probleemide 
lahendamiseks ning tõhusa ja konkurentsile 
avatud siseturu tagamiseks, mis tagaks 
finantsstabiilsuse ja tarbijakaitse, on 
komisjon pannud ette elamukinnisvaraga 
seotud krediidilepinguid käsitlevad 
meetmed, sealhulgas krediidivahenduse 
usaldusväärse raamistiku, et tagada 
edaspidiseks vastutustundlik ja 
usaldusväärne turg ning taastada tarbijate 
usaldus.

Or. es

Muudatusettepanek 105
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kohaldatav õigusraamistik peaks 
tagama tarbijatele kindlustunde, et 
krediidiandjad ja -vahendajad tegutsevad 
tarbija parimates huvides. Sellise 
kindlustunde loomisel on oluline tagada 
sektoris õigluse, aususe ja 
professionaalsuse kõrge tase. Kui
käesoleva direktiiviga tuleks nõuda 
asjakohaste teadmiste ja pädevuse 
tõendamist asutuse tasandil, peaks 

(16) Kohaldatav õigusraamistik peaks 
tagama tarbijatele kindlustunde, et 
krediidiandjad ja -vahendajad tegutsevad 
tarbija parimates huvides. Sellise 
kindlustunde loomisel on oluline tagada 
sektoris õigluse, aususe ja 
professionaalsuse kõrge tase. Käesoleva 
direktiiviga tuleks nõuda asjakohaste 
teadmiste ja pädevuse tõendamist asutuse 
tasandil ja füüsilise isiku tasandil, juhul 
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liikmesriikidel olema õigus kehtestada või 
säilitada nõuded, mida kohaldatakse 
füüsiliste isikute suhtes.

kui tegu on üksi tegutseva 
krediidivahendajaga.

Or. en

Selgitus
Tarbija kaitsmiseks ja võrdsete tingimuste tagamiseks on oluline, et igal krediidi müügiga või 
vahendamisega otseselt seotud isikul, sealhulgas üksi, ilma töötajaskonnata tegutseval 
füüsilisest isikust vahendajal, on olemas oma ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja 
oskused.

Muudatusettepanek 106
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et pakkuda tarbijatele teatavat 
toodet, kasutavad krediidiandjad ja -
vahendajad sageli reklaami, mis tihti 
sisaldab erimõisteid ja -tingimusi. 
Seepärast tuleks tarbijaid kaitsta ebaausa 
või eksitava reklaami eest ning neil peaks 
olema võimalik reklaame võrrelda. Selleks 
et tarbijatel oleks võimalik võrrelda eri 
pakkumisi, tuleb ette näha 
elamukinnisvaraga seotud 
krediidilepingute reklaami käsitlevad 
erisätted ning määrata kindlaks reklaamis 
kasutatavad andmed. Selliste sätete puhul 
tuleb võtta arvesse elamukinnisvaraga 
seotud krediidilepingute eripära, nt 
asjaolu, et laenu tagasimaksete 
katkestamise korral võib tarbija 
asjaomasest kinnisvarast ilma jääda. 
Liikmesriikidele peaks jääma õigus 
kehtestada või säilitada siseriiklike 
õigusaktidega teabe avalikustamist 
käsitlevad nõuded seoses reklaamiga, mis 
ei sisalda teavet krediidi kogukulu kohta.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 107
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada võimalikult suur 
läbipaistvus ja vältida kuritarvitusi, mis 
tulenevad võimalikest huvide konfliktidest, 
kui tarbija kasutab krediidivahendaja 
teenuseid, tuleks krediidivahendajate 
suhtes kohaldada nõudeid, mille kohaselt 
peab krediidivahendaja enne teenuse 
osutamist avalikustama teatava teabe. 
Selline teave hõlmab krediidivahendaja 
staatust ja tema seost krediidiandjaga, nt 
seda, kas pakutakse suure hulga eri 
krediidiandjate tooteid või ainult piiratud 
arvu krediidiandjate tooteid. 
Krediidivahendajad, kes ei ole seotud ühe 
krediidiandjaga või krediidiandjate 
grupiga, peaksid tarbijatele lisaks
avalikustama teabe komisjonitasude kohta, 
mida krediidiandjad, keda nad esindavad, 
neile maksavad, ning kõnealuste 
komisjonitasude võimalikud variandid.

(21) Selleks et tagada võimalikult suur 
läbipaistvus ja vältida kuritarvitusi, mis 
tulenevad võimalikest huvide konfliktidest, 
kui tarbija kasutab krediidivahendaja 
teenuseid, tuleks krediidivahendajate 
suhtes kohaldada nõudeid, mille kohaselt 
peab krediidivahendaja enne teenuse 
osutamist avalikustama teatava teabe. 
Selline teave hõlmab krediidivahendaja 
staatust ja tema seost krediidiandjaga, nt 
seda, kas pakutakse suure hulga eri 
krediidiandjate tooteid või ainult piiratud 
arvu krediidiandjate tooteid. 
Krediidivahendajad peaksid tarbijatele 
avalikustama teabe komisjonitasude kohta, 
mida krediidiandjad, keda nad esindavad, 
neile maksavad, ning kõnealuste 
komisjonitasude võimalikud variandid. 
Liikmesriigid peaksid tagama võrdsed 
tingimused, nõudes krediidivahendajate 
levitamistasudega seotud võrreldavat 
teavet.

Or. en

Selgitus

Otsestel krediidiandjatel või seotud vahendajatel peaks olema palganõuded, mis on 
võrreldavad nendega, mida nõutakse mitteseotud vahendajatelt, tagades sellega võrdsed 
tingimused ja võrdse tarbijakaitse taseme ning parema võrdlusvõimaluse.

Muudatusettepanek 108
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Krediidivõimelisuse hindamisel tuleks 
võtta arvesse kõiki tegureid, mis võivad 
mõjutada tarbija suutlikkust maksta laen 
tagasi krediidilepingu kehtivuse ajal, 
sealhulgas, kuid mitte ainult, tarbija 
sissetulekut, jooksevkulusid, 
krediidiskoori, seniseid krediidiandmeid, 
suutlikkust tulla toime intressimäära 
muutustega ja muid olemasolevaid 
krediidikohustusi. Vaja võib minna 
lisasätteid, et täiendavalt käsitleda eri 
näitajaid, mida võib krediidivõimelisuse 
hindamisel arvesse võtta. Liikmesriigid 
võivad anda suuniseid tarbija 
krediidivõimelisuse hindamise meetodi ja 
kriteeriumide kohta, nt kehtestada 
laenusumma ja kinnisvara väärtuse suhte 
või laenusumma ja sissetuleku suhte 
piirmäärad.

(24) Krediidivõimelisuse hindamisel tuleks 
võtta arvesse kõiki tegureid, mis võivad 
mõjutada tarbija suutlikkust maksta laen 
tagasi krediidilepingu kehtivuse ajal, 
sealhulgas, kuid mitte ainult, tarbija 
sissetulekut, jooksevkulusid, 
krediidiskoori, seniseid krediidiandmeid, 
suutlikkust tulla toime intressimäära 
muutustega ja muid olemasolevaid 
krediidikohustusi. Vaja võib minna 
lisasätteid, et täiendavalt käsitleda eri 
näitajaid, mida võib krediidivõimelisuse 
hindamisel arvesse võtta.

Or. en

Selgitus

See lahendataks paremini kapitalinõuete direktiiviga.

Muudatusettepanek 109
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Negatiivne hinnang
krediidivõimelisuse kohta peaks osutama 
krediidiandjale, et tarbija ei saa endale
krediiti lubada, ning seetõttu ei tohiks 
krediidiandja krediiti anda. Selline 
negatiivne hinnang võib tuleneda paljudest 
asjaoludest, sealhulgas, kuid mitte ainult, 
andmebaasis olevate andmete kasutamisest 
või negatiivsest krediidiskoorist. Positiivne 
hinnang krediidivõimelisuse kohta ei peaks 

(25) Negatiivse hinnangu korral
krediidivõimelisuse kohta tuleks krediiti 
anda üksnes erandjuhtudel. Kontrollimise 
eesmärgil peaks järelevalveasutus selle 
dokumenteerima. Selline negatiivne 
hinnang võib tuleneda paljudest 
asjaoludest, sealhulgas, kuid mitte ainult, 
andmebaasis olevate andmete kasutamisest 
või negatiivsest krediidiskoorist. Positiivne 
hinnang krediidivõimelisuse kohta ei peaks 
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krediidiandja jaoks tähendama kohustust 
krediiti anda.

krediidiandja jaoks tähendama kohustust 
krediiti anda.

Or. de

Muudatusettepanek 110
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Negatiivne hinnang 
krediidivõimelisuse kohta peaks osutama 
krediidiandjale, et tarbija ei saa endale 
krediiti lubada, ning seetõttu ei tohiks 
krediidiandja krediiti anda. Selline 
negatiivne hinnang võib tuleneda paljudest 
asjaoludest, sealhulgas, kuid mitte ainult, 
andmebaasis olevate andmete kasutamisest 
või negatiivsest krediidiskoorist. Positiivne 
hinnang krediidivõimelisuse kohta ei peaks 
krediidiandja jaoks tähendama kohustust 
krediiti anda.

(25) Negatiivne hinnang 
krediidivõimelisuse kohta peaks osutama 
krediidiandjale, et tarbija ei saa endale 
krediiti lubada. Selline negatiivne hinnang 
võib tuleneda paljudest asjaoludest, 
sealhulgas, kuid mitte ainult, andmebaasis 
olevate andmete kasutamisest või 
negatiivsest krediidiskoorist. Positiivne 
hinnang krediidivõimelisuse kohta ei peaks 
krediidiandja jaoks tähendama kohustust 
krediiti anda.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Krediidivõimelisuse hõlbustamiseks 
peaks tarbija andma krediidiandjale või -
vahendajale kogu olemasoleva asjakohase 
teabe oma rahalise olukorra ja isiklike 
asjaolude kohta. Samas ei tohiks tarbijat 
karistada selle eest, kui ta ei suuda anda 
teatavat teavet või hinnangut oma tulevase 
rahalise olukorra kohta. Liikmesriigid 

(26) Krediidivõimelisuse hõlbustamiseks 
peaks tarbija andma krediidiandjale kogu 
olemasoleva asjakohase teabe oma rahalise 
olukorra ja isiklike asjaolude kohta. Samas 
ei tohiks tarbijat karistada selle eest, kui ta 
ei suuda anda teatavat teavet või hinnangut 
oma tulevase rahalise olukorra kohta.
Liikmesriigid peaksid kehtestama 
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peaksid kehtestama asjakohased karistused, 
mida kohaldatakse selliste tarbijate suhtes, 
kes teadlikult esitavad ebaõigeid või 
mittetäielikke andmeid.

asjakohased karistused, mida kohaldatakse 
selliste tarbijate suhtes, kes teadlikult 
esitavad ebaõigeid või mittetäielikke 
andmeid.

Or. en

Selgitus

Vahendajad ei vastuta tarbija krediidivõimelisuse hindamise eest ning neil ei ole samasugust 
juurdepääsu teabele kui krediidiandjal, seega ei peaks neid kõnealuses kontekstis nimetama.

Muudatusettepanek 112
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Kui krediiditaotluse tagasilükkamise 
otsus põhineb andmebaasidest saadud 
andmetel või nende puudumisel, peaks 
krediidiandja tarbijat sellest teavitama, 
samuti teatama andmebaasi nime ja muud 
direktiiviga 95/46/EÜ nõutud elemendid, et 
tarbija saaks vajaduse korral parandada, 
kustutada või blokeerida teda käsitlevaid 
isikuandmed, mida kõnealuses 
andmebaasis töödeldakse. Kui 
krediiditaotluse tagasilükkamise otsus 
põhineb automatiseeritud otsusel või 
süstemaatilisel meetodil (nt 
krediidiskoorisüsteem), peaks krediidiandja 
tarbijat sellest teavitama ja selgitama ka 
otsuse tegemise põhimõtteid, samuti 
teavitama korrast, mille kohaselt saab 
tarbija taotleda, et otsus vaadatakse läbi 
ilma automatiseeritud mehhanismi
kasutamata. Siiski ei peaks krediidiandja 
olema kohustatud sellist teavet andma, 
kui see on keelatud ELi muu õigusaktiga, 
nagu rahapesu või terrorismi rahastamist 
käsitlev õigusakt. Lisaks ei tohiks sellist 
teavet edastada, kui see oleks vastuolus 
avaliku korra või julgeoleku 
eesmärkidega, näiteks kuritegude 

(29) Kui krediiditaotluse tagasilükkamise 
otsus põhineb andmebaasidest saadud 
andmetel või nende puudumisel, peaks 
krediidiandja tarbijat sellest teavitama, 
samuti teatama andmebaasi nime ja muud 
direktiiviga 95/46/EÜ nõutud elemendid, et 
tarbija saaks vajaduse korral parandada, 
kustutada või blokeerida teda käsitlevaid 
isikuandmed, mida kõnealuses 
andmebaasis töödeldakse. Kui 
krediiditaotluse tagasilükkamise otsus 
põhineb automatiseeritud otsusel või 
süstemaatilisel meetodil (nt 
krediidiskoorisüsteem), peaks krediidiandja 
tarbijat sellest teavitama ning samuti 
teavitama korrast, mille kohaselt saab 
tarbija taotleda, et automatiseeritud otsus 
vaadatakse läbi.
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ennetamisega, uurimisega, avastamisega 
ja kuritegude eest vastutusele võtmisega.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Selleks et paremini mõista teenuse 
olemust, tuleks tarbijatele selgitada, mis on 
isikupärastatud soovitus asjaomase tarbija
vajadustele ja rahalise olukorrale vastava
krediidilepingu kohta (nõustamine) ning 
millal seda antakse ja millal mitte.
Nõustajad peaksid järgima üldstandardeid, 
tagamaks, et tarbijale pakutaks eri tooteid, 
mis vastavad tema vajadustele ja 
asjaoludele. Selline teenus peaks põhinema 
turul pakutavate toodete ausal ja piisavalt 
ulatuslikul analüüsil ning tarbija rahalise 
olukorra, eelistuste ja eesmärkide 
põhjalikul uurimisel. Selline hindamine 
peaks põhinema ajakohastatud teabel ja 
põhjendatud eeldustel tarbija olukorra 
kohta laenuperioodi jooksul. Liikmesriigid 
võivad täpsustada, kuidas tuleks 
nõustamise raames hinnata teatava toote 
sobivust tarbijale.

(31) Selleks et paremini mõista teenuse 
olemust, tuleks tarbijatele selgitada, mis on 
isikupärastatud soovitus asjaomasele
tarbijale krediidilepinguga seotud ühe või 
enama tehingu kohta, mis vastavad kõige 
paremini tema vajadustele (nõustamine) 
ning millal seda antakse ja millal mitte.
Nõustajad peaksid järgima üldstandardeid, 
tagamaks, et tarbijale pakutaks eri tooteid, 
mis vastavad tema vajadustele ja 
asjaoludele. Selline teenus peaks põhinema 
turul pakutavate toodete ausal ja piisavalt 
ulatuslikul analüüsil ning tarbija rahalise 
olukorra, eelistuste ja eesmärkide
põhjalikul uurimisel. Selline hindamine 
peaks põhinema ajakohastatud teabel ja 
põhjendatud eeldustel tarbija olukorra 
kohta laenuperioodi jooksul. Liikmesriigid 
võivad täpsustada, kuidas tuleks 
nõustamise raames hinnata teatava toote 
sobivust tarbijale.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Selleks et paremini mõista teenuse 
olemust, tuleks tarbijatele selgitada, mis on 
isikupärastatud soovitus asjaomase tarbija 
vajadustele ja rahalise olukorrale vastava 
krediidilepingu kohta (nõustamine) ning 
millal seda antakse ja millal mitte. 
Nõustajad peaksid järgima üldstandardeid, 
tagamaks, et tarbijale pakutaks eri tooteid, 
mis vastavad tema vajadustele ja 
asjaoludele. Selline teenus peaks põhinema 
turul pakutavate toodete ausal ja piisavalt 
ulatuslikul analüüsil ning tarbija rahalise 
olukorra, eelistuste ja eesmärkide 
põhjalikul uurimisel. Selline hindamine 
peaks põhinema ajakohastatud teabel ja 
põhjendatud eeldustel tarbija olukorra 
kohta laenuperioodi jooksul. Liikmesriigid 
võivad täpsustada, kuidas tuleks 
nõustamise raames hinnata teatava toote 
sobivust tarbijale.

(31) Selleks et paremini mõista teenuse 
olemust, tuleks tarbijatele selgitada, mis on 
isikupärastatud soovitus asjaomase tarbija 
vajadustele ja rahalise olukorrale vastava 
krediidilepingu kohta (nõustamine) ning 
millal seda antakse ja millal mitte.
Nõustajad peaksid järgima üldstandardeid, 
tagamaks, et tarbijale pakutaks eri tooteid, 
mis vastavad tema vajadustele ja 
asjaoludele. Selline teenus peaks põhinema 
krediidiandja või krediidivahendaja 
pakutavate toodete või kogu turu, juhul 
kui nõustajaks on sõltumatu isik, ausal ja 
piisavalt ulatuslikul analüüsil ning tarbija 
rahalise olukorra, eelistuste ja eesmärkide 
põhjalikul uurimisel. Selline hindamine 
peaks põhinema ajakohastatud teabel ja 
põhjendatud eeldustel tarbija olukorra 
kohta laenuperioodi jooksul. Liikmesriigid 
võivad täpsustada, kuidas tuleks 
nõustamise raames hinnata teatava toote 
sobivust tarbijale.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Tarbija võimalusel tagastada krediit 
enne krediidilepingu kestuse lõppu võib 
olla oluline osa konkurentsi edendamisel 
ühtsel turul ning ELi kodanike vaba 
liikumise tagamisel. Samas erinevad 
oluliselt liikmesriikide õigusaktidega 
kehtestatud põhimõtted ja tingimused, 
mille alusel saavad tarbijad krediiti 
tagastada, ning tingimused, mille korral 
saab seda teha ennetähtaegselt.

(32) Tarbija võimalusel tagastada krediit 
enne krediidilepingu kestuse lõppu võib 
olla oluline osa konkurentsi edendamisel 
ühtsel turul ning ELi kodanike vaba 
liikumise tagamisel. Samas erinevad 
oluliselt liikmesriikide õigusaktidega 
kehtestatud põhimõtted ja tingimused, 
mille alusel saavad tarbijad krediiti 
tagastada, ning tingimused, mille korral 
saab seda teha ennetähtaegselt.
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Tunnistades, et turul on väga erinevaid 
hüpoteeklaenumehhanisme ja -tooteid, 
tuleks ELi tasandil siiski kehtestada 
krediidi ennetähtaegse tagastamise teatavad 
standardid, et tagada tarbijatele võimalus 
täita oma kohustused enne krediidilepingus 
kokkulepitud tähtpäeva ning 
kindlustundega otsida toodet, mis kõige 
paremini vastab tema vajadustele.
Seepärast peaksid liikmesriigid õigusaktide 
või lepingutingimustega tagama, et tarbijal 
on seadusjärgne või lepingust tulenev õigus 
laenu ennetähtaegseks tagastamiseks. 
Samas peaks liikmesriikidel olema õigus 
määrata kindlaks sellise õiguse kasutamise 
tingimused. Kõnealused tingimused võivad 
hõlmata õiguse kasutamise tähtaega, 
erinevat käsitlemist olenevalt intressimäära 
laadist (fikseeritud või muutuv) ja 
piiranguid seoses asjaoludega, mille korral 
saab õigust kasutada. Lisaks võivad 
liikmesriigid ette näha, et krediidiandjatel 
on õigus saada õiglast ja objektiivselt 
põhjendatud kompensatsiooni selliste 
võimalike kulude eest, mis on otseselt 
seotud krediidi ennetähtaegse 
tagastamisega. Kui krediidi ennetähtaegne 
tagastamine toimub ajal, mil intressimäär 
on fikseeritud, võib kõnealuse õiguse 
kasutamise võimalust igal juhul siduda 
asjaoluga, et tarbijal on erihuvi. Selline 
erihuvi võib näiteks olla abielulahutuse või 
töötuks jäämise korral. Kui liikmesriigid 
otsustavad kehtestada sellised tingimused, 
ei tohiks need muuta õiguse kasutamist 
tarbija jaoks liiga keeruliseks või 
koormavaks.

Tunnistades, et turul on väga erinevaid 
hüpoteeklaenumehhanisme ja -tooteid, 
tuleks ELi tasandil siiski kehtestada 
krediidi ennetähtaegse tagastamise teatavad 
standardid, et tagada tarbijatele võimalus 
täita oma kohustused enne krediidilepingus 
kokkulepitud tähtpäeva ning 
kindlustundega otsida toodet, mis kõige 
paremini vastab tema vajadustele.
Seepärast peaksid liikmesriigid õigusaktide 
või lepingutingimustega tagama, et tarbijal 
on seadusjärgne või lepingust tulenev õigus 
laenu ennetähtaegseks tagastamiseks. 
Samas peaks liikmesriikidel olema õigus 
määrata kindlaks sellise õiguse kasutamise 
tingimused. Kõnealused tingimused võivad 
hõlmata õiguse kasutamise tähtaega, 
erinevat käsitlemist olenevalt intressimäära 
laadist (fikseeritud või muutuv) ja 
piiranguid seoses asjaoludega, mille korral 
saab õigust kasutada. Lisaks võivad 
liikmesriigid ette näha, et krediidiandjatel 
on õigus saada õiglast ja objektiivselt 
põhjendatud kompensatsiooni selliste 
võimalike kulude eest, mis on otseselt 
seotud krediidi ennetähtaegse 
tagastamisega. Kui krediidi ennetähtaegne 
tagastamine toimub ajal, mil intressimäär 
on fikseeritud, võib kõnealuse õiguse 
kasutamise võimalust igal juhul siduda 
asjaoluga, et tarbijal on õigustatud huvi.
Selline õigustatud huvi võib näiteks olla 
abielulahutuse või töötuks jäämise korral.

Or. de

Muudatusettepanek 116
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Tarbija võimalusel tagastada krediit 
enne krediidilepingu kestuse lõppu võib 
olla oluline osa konkurentsi edendamisel 
ühtsel turul ning ELi kodanike vaba 
liikumise tagamisel. Samas erinevad 
oluliselt liikmesriikide õigusaktidega 
kehtestatud põhimõtted ja tingimused, 
mille alusel saavad tarbijad krediiti 
tagastada, ning tingimused, mille korral 
saab seda teha ennetähtaegselt. 
Tunnistades, et turul on väga erinevaid 
hüpoteeklaenumehhanisme ja -tooteid, 
tuleks ELi tasandil siiski kehtestada 
krediidi ennetähtaegse tagastamise teatavad 
standardid, et tagada tarbijatele võimalus 
täita oma kohustused enne krediidilepingus 
kokkulepitud tähtpäeva ning 
kindlustundega otsida toodet, mis kõige 
paremini vastab tema vajadustele. 
Seepärast peaksid liikmesriigid õigusaktide 
või lepingutingimustega tagama, et tarbijal 
on seadusjärgne või lepingust tulenev
õigus laenu ennetähtaegseks tagastamiseks. 
Samas peaks liikmesriikidel olema õigus 
määrata kindlaks sellise õiguse kasutamise 
tingimused. Kõnealused tingimused võivad 
hõlmata õiguse kasutamise tähtaega, 
erinevat käsitlemist olenevalt intressimäära 
laadist (fikseeritud või muutuv) ja 
piiranguid seoses asjaoludega, mille korral 
saab õigust kasutada. Lisaks võivad 
liikmesriigid ette näha, et krediidiandjatel 
on õigus saada õiglast ja objektiivselt 
põhjendatud kompensatsiooni selliste 
võimalike kulude eest, mis on otseselt 
seotud krediidi ennetähtaegse 
tagastamisega. Kui krediidi ennetähtaegne 
tagastamine toimub ajal, mil intressimäär 
on fikseeritud, võib kõnealuse õiguse 
kasutamise võimalust igal juhul siduda 
asjaoluga, et tarbijal on erihuvi. Selline 
erihuvi võib näiteks olla abielulahutuse või 
töötuks jäämise korral. Kui liikmesriigid 
otsustavad kehtestada sellised tingimused, 
ei tohiks need muuta õiguse kasutamist 

(32) Tarbija võimalusel tagastada krediit 
enne krediidilepingu kestuse lõppu võib 
olla oluline osa konkurentsi edendamisel 
ühtsel turul ning ELi kodanike vaba 
liikumise tagamisel. Samas erinevad 
oluliselt liikmesriikide õigusaktidega 
kehtestatud põhimõtted ja tingimused, 
mille alusel saavad tarbijad krediiti 
tagastada, ning tingimused, mille korral 
saab seda teha ennetähtaegselt. 
Tunnistades, et turul on väga erinevaid 
hüpoteeklaenumehhanisme ja -tooteid, 
tuleks ELi tasandil siiski kehtestada 
krediidi ennetähtaegse tagastamise teatavad 
standardid, et tagada tarbijatele võimalus 
täita oma kohustused enne krediidilepingus 
kokkulepitud tähtpäeva ning 
kindlustundega otsida toodet, mis kõige 
paremini vastab tema vajadustele. 
Seepärast peaksid liikmesriigid tagama, et 
tarbijal on seadusjärgne õigus laenu 
ennetähtaegseks tagastamiseks. Samas 
peaks liikmesriikidel olema õigus määrata 
kindlaks sellise õiguse kasutamise 
tingimused. Kõnealused tingimused võivad 
hõlmata õiguse kasutamise tähtaega, 
erinevat käsitlemist olenevalt intressimäära 
laadist (fikseeritud või muutuv) ja 
piiranguid seoses asjaoludega, mille korral 
saab õigust kasutada. Lisaks võivad 
liikmesriigid ette näha, et krediidiandjatel 
on õigus saada õiglast ja objektiivselt 
põhjendatud kompensatsiooni selliste 
võimalike kulude eest, mis on otseselt 
seotud krediidi ennetähtaegse 
tagastamisega. Kui krediidi ennetähtaegne 
tagastamine toimub ajal, mil intressimäär 
on fikseeritud, võib kõnealuse õiguse 
kasutamise võimalust igal juhul siduda 
asjaoluga, et tarbijal on õiguspärane huvi. 
Selline erihuvi võib näiteks olla 
abielulahutuse või töötuks jäämise korral. 
Kui liikmesriigid otsustavad kehtestada 
sellised tingimused, ei tohiks need muuta 
õiguse kasutamist tarbija jaoks liiga 
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tarbija jaoks liiga keeruliseks või 
koormavaks.

keeruliseks või koormavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Krediidivahendajaid peaks 
registreerima selle liikmesriigi pädev 
asutus, kus asub nende peakontor, 
tingimusel, et vahendajatele on antud 
tegevusluba rangete pädevuse, hea maine, 
ja kutsealase vastutuskindlustusega seotud 
kutsesobivusnõuete alusel. Selleks et 
suurendada tarbijate usaldust 
krediidivahendajate vastu, peaksid 
liikmesriigid tagama, et tegevusloa saanud 
krediidivahendajate üle teostab pidevalt ja 
põhjalikult järelevalvet krediidivahendaja 
päritoluliikmesriigi pädev asutus. Selliseid 
nõudeid tuleks kohaldada vähemalt asutuse 
tasandil. Samas võivad liikmesriigid 
täpsustada, kas selliseid tegevusloa 
andmise ja registreerimise nõudeid 
kohaldatakse ka krediidivahendaja 
üksiktöötajate suhtes.

(34) Krediidivahendajaid peaks 
registreerima selle liikmesriigi pädev 
asutus, kus asub nende peakontor, 
tingimusel, et vahendajatele on antud 
tegevusluba rangete pädevuse, hea maine, 
ja kutsealase vastutuskindlustusega seotud 
kutsesobivusnõuete alusel. Selleks et 
suurendada tarbijate usaldust 
krediidivahendajate vastu, peaksid 
liikmesriigid tagama, et tegevusloa saanud 
krediidivahendajate üle teostab pidevalt ja 
põhjalikult järelevalvet krediidivahendaja 
päritoluliikmesriigi pädev asutus. Selliseid 
nõudeid tuleks kohaldada vähemalt asutuse 
tasandil ning üksi tegutseva 
krediidivahendaja puhul füüsilise isiku 
tasandil. Samas võivad liikmesriigid 
täpsustada, kas selliseid tegevusloa 
andmise ja registreerimise nõudeid 
kohaldatakse ka krediidivahendaja 
üksiktöötajate suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39



AM\881849ET.doc 15/116 PE475.786v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Selleks et võtta arvesse suundumusi 
elamukinnisvaraga seotud krediidi turul või 
krediiditoodete kujundamisel, samuti 
majanduslikke suundumusi nagu 
inflatsioon ning anda täiendavaid selgitusi 
käesolevas direktiivis sätestatud nõuete 
täitmise kohta, peaks komisjonil olema 
õigus võtta vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 290 vastu delegeeritud õigusakte. 
Eelkõige peaks komisjonil olema õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada krediidiandjate töötajate ning 
krediidivahendajate suhtes kohaldatavad 
kutsesobivusnõuded, samuti kriteeriumid, 
mida kasutatakse tarbija 
krediidivõimelisuse hindamiseks ja mille 
alusel tagatakse, et krediiditoode ei ole 
tarbija jaoks ebasobiv, ning täiendavalt 
ühtlustada põhimõisted nagu 
maksevõimetus, samuti 
registreerimiskriteeriumid ja andmebaaside 
suhtes kohaldatavad andmetöötlusnõuded.

(39) Selleks et võtta arvesse suundumusi 
elamukinnisvaraga seotud krediidi turul või 
krediiditoodete kujundamisel, samuti 
majanduslikke suundumusi nagu 
inflatsioon ning anda täiendavaid selgitusi 
käesolevas direktiivis sätestatud nõuete 
täitmise kohta, peaks komisjonil olema 
õigus võtta vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 290 vastu delegeeritud õigusakte.
Eelkõige peaks komisjonil olema õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täpsustada kriteeriumid, mida kasutatakse 
tarbija krediidivõimelisuse hindamiseks ja 
mille alusel tagatakse, et krediiditoode ei 
ole tarbija jaoks ebasobiv, ning täiendavalt 
ühtlustada põhimõisted nagu 
maksevõimetus, samuti 
registreerimiskriteeriumid ja andmebaaside 
suhtes kohaldatavad andmetöötlusnõuded.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktide puhul jäetakse paljud üksikasjad lahtiseks, mis võib viia 
õiguskindluse ja läbipaistvuse puudumisele. Liikmesriigid peaksid ise otsustama asjakohaste 
teadmiste ja pädevuse nõuete üle.

Muudatusettepanek 119
Liem Hoang Ngoc, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad käesoleva direktiivi 
mis tahes aspekti osas säilitada või võtta 
vastu rangemaid siseriiklikke eeskirju.
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Or. en

Muudatusettepanek 120
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad käesoleva direktiivi 
mis tahes aspekti osas säilitada või võtta 
vastu rangemaid siseriiklikke eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 121
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga arendatakse välja 
läbipaistvam, tõhusam ja 
konkurentsivõimelisem siseturg ühtsete, 
paindlike ja õiglaste krediidilepingute abil 
eluasemelaenude valdkonnas, edendades 
samal ajal laenude andmise ja 
laenulepingute sõlmimise jätkusuutlikkust 
ning tagades seega kõrgetasemelise 
tarbijakaitse.

Or. es

Muudatusettepanek 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
järgmiste krediidilepingute suhtes:

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
alljärgneva suhtes:

Or. en

Muudatusettepanek 123
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) krediidilepingud, mis on tagatud kas 
hüpoteegiga või muu võrreldava tagatisega, 
mida liikmesriigis tavaliselt 
elamukinnisvarale seatakse, või 
elamukinnisvaraga seotud õigusega;

a) krediidilepingud, mille eesmärk on maa 
või elamukinnisvara omandiõiguse 
omandamine või säilitamine ning mis on 
tagatud kas hüpoteegiga või muu 
võrreldava tagatisega, mida liikmesriigis 
tavaliselt elamukinnisvarale seatakse, või 
elamukinnisvaraga seotud õigusega;

Or. en

Selgitus

Kõik liikmesriigid kohaldaksid direktiivi eeskirju kodulaenudele, mis on tagatud hüpoteegiga 
või võrdväärse tagatisega. Muude laenude osas, mis jäävad komisjoni ettepaneku 
kohaldamise reguleerimisalasse, oleks liikmesriikidel õigus ise valida, kas nad kohaldavad 
käesoleva direktiivi eeskirju või tarbijakrediidi direktiivi eeskirju.

Muudatusettepanek 124
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) krediidilepingud, mille eesmärk on maa 
või olemasoleva või projekteeritava elamu 
omandiõiguse omandamine või 

välja jäetud
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säilitamine;

Or. en

Muudatusettepanek 125
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) krediidilepingud, mille eesmärk on 
renoveerida elamukinnisvara, mida isik 
omab või kavatseb omandada, ning mida 
ei hõlma Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. aprilli 2008. aasta direktiiv 
2008/48/EÜ.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 126
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) krediidilepingud, mille puhul makstakse 
krediit lõpuks tagasi kinnisvara müügist 
saadavatest vahenditest;

a) krediidilepingud, mille puhul 
krediidiandja:

i) maksab ühekordse rahasumma, teeb 
perioodilisi makseid või muul kujul 
krediidiväljamakseid, saades vastu teatud 
summa kinnisvara müügist saadavatest 
vahenditest või õiguse kinnisvara suhtes; 
ning
ii) ei taotle krediidi täielikku 
tagasimaksmist enne ühe või enama 
liikmesriikides määratletud konkreetse 
elusündmuse toimumist 
(kinnisvarapension).
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Or. en

Selgitus

Kooskõla põhjenduses 10 kirjeldatud kavatsusega.

Muudatusettepanek 127
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) krediidilepingud, mille puhul annab 
tööandja krediiti oma töötajatele 
kõrvaltegevusena ja mille kohaselt 
pakutakse intressivaba krediiti või mille 
krediidi kulukuse aastamäär on kehtivast 
turumäärast madalam ja mida ei pakuta 
avalikkusele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 128
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) liikmesriikide vastava otsuse korral 
seoses mõne või kõigi käesoleva direktiivi 
sätetega krediidilepingud, mis on seotud 
piiratud hulgale laenusaajatele 
seadusjärgselt ja üldistes huvides antavate 
laenudega ja mis on tavaliselt turul 
kehtivatest madalamate 
intressimääradega või intressivabad või 
sõlmitud muudel tingimustel, mis on 
tarbijate suhtes soodsamad turul 
kehtivatest tingimustest, ja 
intressimääradega, mis ei ole kõrgemad 
turul kehtivatest.
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Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine tarbijakrediidi direktiivi artikli 2 lõike 2 esimese punktiga. Sellised kavad 
lubavad valitsustel rakendada avaliku poliitika huvides olevaid meetmeid, näiteks 
esmakordsete ostjate aitamine. Nende lisamine käesoleva direktiivi reguleerimisalasse ei 
laseks valitsustel niisuguseid rühmasid sellisel moel aidata.

Muudatusettepanek 129
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) liikmesriikide vastava otsuse korral 
seoses mõnede või kõigi käesoleva 
direktiivi sätetega krediidilepingud, mille 
puhul tarbija või tema sugulane ei kasuta 
kinnisvara seal elamiseks.

Or. en

Selgitus

Investeerimise eesmärgil kinnisvara ostmiseks kasutatavad kommertslaenud on väga erinevad 
tavapärastest hüpoteeklaenudest ning tarbija ja krediidiandja nõuavad teistsugust teavet ja 
kaitset. Selliste laenude riskid ja olemus on väga erinev üldistest elamukinnisvara 
hüpoteeklaenudest. Näiteks ei ole tagasimaksmine seotud üksiku tarbija 
krediidivõimelisusega, vaid saadud rendituluga.

Muudatusettepanek 130
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) liikmesriikide vastava otsuse korral 
seoses mõne või kõigi käesoleva direktiivi 
sätetega krediidilepingud, mille on 
sõlminud tarbija, kelle aastane 
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netosissetulek ei ole vähem kui 1 500 000 
eurot või kelle varade puhasväärtus ei ole 
alla 2 000 000 euro.

Or. en

Selgitus

Varakatele füüsilistele isikutele laenamine erineb standardsetest hüpoteeklaenudest. Näiteks 
võetakse krediidivõimelisuse hindamisel tüüpiliselt arvesse isikute vara väärtust ning laenude 
osas lepitakse kokku individuaalselt. Tagasimaksmine ei põhine tavapärasel sissetulekul, vaid 
võib hõlmata dividendidest või boonustest või varade müügist laekuvaid märkimisväärseid 
makseid. Käesoleva direktiivi standardid ei ole seega niisuguste hüpoteeklaenude puhul 
asjakohased.

Muudatusettepanek 131
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b d) liikmesriikide vastava l otsuse korral 
seoses mõne või kõigi käesoleva direktiivi 
sätetega krediidilepingud, mille puhul 
tuleb krediit tagasi maksta 12 kuu jooksul.

Or. en

Selgitus

Lühiajaliste hüpoteeklaenudega rahastamise osas on olemas nišiturg, mille eesmärk on 
tavaliselt omavahel seotud kinnisvaratehingute seeria ühendamine. Sellega võimaldatakse 
uue kodu soetamine samal ajal, kui tarbija olemasolev kinnisvara on müügis. Üleminekulaen 
makstakse seejärel tagasi olemasoleva elamu müügist saadavatest vahenditest. Käesoleva 
direktiivi standardid ei ole seega niisuguste hüpoteeklaenude puhul asjakohased.

Muudatusettepanek 132
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b e (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b e) liikmesriikide vastava otsuse korral 
seoses mõne või kõigi käesoleva direktiivi 
sätetega direktiivi 2008/48/EÜ artikli 2 
lõikes 5 määratletud organisatsioonid.

Or. en

Selgitus

Tarbijakrediidi direktiiviga kooskõlla viimiseks seoses krediidiühendustega, kes mängivad 
olulist rolli finantsteenustele juurdepääsu laiendamises tarbijatele, kellel muul juhul selleks 
võimalust ei pruugi olla.

Muudatusettepanek 133
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „kõrvalteenus” – seoses 
krediidilepinguga krediidiandja või
krediidivahendaja poolt tarbijale pakutav 
finantsteenus;

d) „kõrvalteenus” – seoses 
krediidilepinguga krediidiandja, 
krediidivahendaja või kolmanda poole
poolt tarbijale pakutav finantsteenus, mis 
on krediidiandja poolt faktiliselt või 
juriidiliselt nõutav või seadusest tulenev;

Or. en

Muudatusettepanek 134
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „kõrvalteenus” – seoses 
krediidilepinguga krediidiandja või 
krediidivahendaja poolt tarbijale pakutav 
finantsteenus;

d) „kõrvalteenus” – seoses 
krediidilepinguga krediidiandja, 
krediidivahendaja või kolmanda poole
poolt tarbijale pakutav finantsteenus, mis 
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on krediidiandja poolt faktiliselt või 
juriidiliselt nõutav või seadusest tulenev;

Or. en

Selgitus

Kõiki krediidilepinguga seotud tooteid/teenuseid, mida krediidiandja nõuab või mis tulenevad 
seadusest, tuleks kõrvalteenuste määratlemisel hõlmata, olenemata nende pakkujast. Sageli 
juhtub nii, et krediidiandja suunab tarbija sõlmima krediidilepingut kõrvalteenuse kohta, 
kuigi selle ostmine ei ole ametlikult kohustuslik. Seega on vaja lisada „faktiline”.

Muudatusettepanek 135
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „krediidivahendaja” – füüsiline või 
juriidiline isik, kes ei tegutse 
krediidiandjana ning kes teeb rahalises või 
muus kokkulepitud majanduslikku kasu 
andvas vormis tasu eest oma kaubandus-, 
äri- või kutsetegevuse raames järgmist:

e) „krediidivahendaja” – füüsiline või 
juriidiline isik, kes ei tegutse 
krediidiandjana ning kes teeb rahalises või 
muus kokkulepitud majanduslikku kasu 
andvas vormis hüvitise eest oma 
kaubandus-, äri- või kutsetegevuse raames 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Hüvitis hõlmab tasusid, vahendustasusid ja muid sissetuleku vorme.

Muudatusettepanek 136
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „krediidivahendaja” – füüsiline või 
juriidiline isik, kes ei tegutse 
krediidiandjana ning kes teeb rahalises või 
muus kokkulepitud majanduslikku kasu 

e) „krediidivahendaja” – füüsiline või 
juriidiline isik, kes ei tegutse 
krediidiandjana ning kes teeb rahalises või 
muus kokkulepitud majanduslikku kasu 
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andvas vormis tasu eest oma kaubandus-, 
äri- või kutsetegevuse raames järgmist:

andvas vormis hüvitise eest oma 
kaubandus-, äri- või kutsetegevuse raames 
järgmist:

Or. en

Selgitus

„Hüvitis” on käesolevas kontekstis asjakohasem. See võib hõlmata tasusid ja muid 
vahendustasusid.

Muudatusettepanek 137
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) abistab tarbijaid, tehes artikli 2 kohaste 
krediidilepingutega seotud ettevalmistavat 
tööd, välja arvatud punktis i osutatud 
tegevus;

ii) abistab tarbijaid, tehes artikli 2 kohaste 
krediidilepingutega seotud ettevalmistavat 
tööd ja/või haldamist, välja arvatud 
punktis i osutatud tegevus, või

Or. en

Selgitus

Sõna „või” lisamine selgitab, et krediidivahendaja ei tee tingimata kõiki neid tegevusi. See 
vastab ühtlasi tarbijakrediidi direktiivis määratletud krediidivahendaja definitsioonile.

Muudatusettepanek 138
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) abistab tarbijaid, tehes artikli 2 kohaste 
krediidilepingutega seotud ettevalmistavat 
tööd, välja arvatud punktis i osutatud 
tegevus;

ii) abistab tarbijaid, tehes artikli 2 kohaste 
krediidilepingutega seotud ettevalmistavat 
tööd, välja arvatud punktis i osutatud 
tegevus, või
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Or. en

Muudatusettepanek 139
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „krediidi kogukulu tarbijale” – krediidi 
kogukulu tarbijale direktiivi 2008/48/EÜ 
artikli 3 punktis g määratletud tähenduses;

k) „krediidi kogukulu tarbijale” – krediidi 
kogukulu tarbijale direktiivi 2008/48/EÜ 
artikli 3 punktis g määratletud tähenduses, 
välja arvatud krediidi reaaltagatisega 
seotud kulu;

Or. de

Muudatusettepanek 140
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „krediidi kogukulu tarbijale” – krediidi 
kogukulu tarbijale direktiivi 2008/48/EÜ 
artikli 3 punktis g määratletud 
tähenduses;

k) „krediidi kogukulu tarbijale” – kõik 
kulud, sealhulgas intress, vahendustasud, 
maksud ja muud otseselt või kaudselt 
laenuga seotud tasud peale notaritasude, 
mille tarbija on kohustatud 
krediidilepinguga seoses tasuma, 
sealhulgas, kuid mitte ainult, ka kõik 
kulud, mis tulenevad krediidi 
tagasimaksmise lepingust, tagatisvara 
tagamise või kindlustamise ja maksete 
vahendamise lepingust ning 
tingimuslikult või kodulaenu jaoks 
sõlmitud kõrvalteenustest;

Or. en
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Muudatusettepanek 141
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „krediidi kogukulu tarbijale” – krediidi 
kogukulu tarbijale direktiivi 2008/48/EÜ 
artikli 3 punktis g määratletud 
tähenduses;

k) „krediidi kogukulu tarbijale” – kõik 
kulud, sealhulgas intress, vahendustasud, 
maksud ja muud tasud, mille tarbija on 
kohustatud krediidilepinguga seoses 
tasuma ning mis on laenuandjale teada, 
välja arvatud notaritasud ja hüpoteegi 
registreerimistasud; juhul kui teenuse 
osutamise lepingu sõlmimine on nõutav 
krediidi saamiseks või selle saamiseks 
pakutud tingimustel ning asjaomased 
kulud on laenuandjale teada, lisanduvad 
ka krediidilepinguga seotud 
kõrvalteenuste kulud, eriti kinnisvara 
hindamisega seotud kulud ja 
kindlustusmaksed;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas notaritasude väljajätmisega krediidi kogumaksumusest tuleks hüpoteegi 
registreerimistasud selgesõnaliselt välja jätta põhjusel, et need ei ole pangandustasud ning 
lisaks ei ole need krediidiandjale krediidilepingu sõlmimise ajal teada. Ühtlasi tuleb 
kindlustustasud põhimõtteliselt krediidi kulukuse aastamäära arvutamisse lisada, see 
kohustus peaks piirduma nende kuludega, mis on krediidiandjale teada.

Muudatusettepanek 142
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) „krediidi kulukuse aastamäär” –
krediidi kogukulu tarbijale, mis on 
väljendatud aastase protsendimäärana 
krediidi kogusummast ja sisaldab 

m) „krediidi kulukuse aastamäär” –
kogukulu, mis makstakse krediidiandjale 
krediidilepingu sõlmimise ja täitmise eest;
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vajaduse korral artikli 12 lõikes 2 
osutatud kulusid;

Or. fr

Muudatusettepanek 143
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n a) „fikseeritud laenuintress” – üks 
fikseeritud laenuintress terveks 
krediidilepingu kehtivusajaks või teatud
ajavahemikuks;

Or. de

Muudatusettepanek 144
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) „krediidivõimelisuse hinnang” – tarbija 
võlakohustuste täitmise võime hinnang;

o) „krediidivõimelisuse hinnang” – tarbija 
võlakohustuste täitmise võime hinnang, 
mis põhineb objektiivsel teabel tema 
individuaalse olukorra kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 145
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt o
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) „krediidivõimelisuse hinnang” – tarbija 
võlakohustuste täitmise võime hinnang;

o) „krediidivõimelisuse hinnang” – kõigi 
krediidiandjale taotluse esitamise hetkel 
teadaolevate asjaomaste asjaolude
hinnang otsustamaks, kas tarbija suudab 
krediidi tagasi maksta või mitte;

Or. en

Selgitus

Krediidivõimelisuse hinnangu määratluses peab kajastuma, et tulevase tarbija 
krediidivõimelisuse hinnang sisaldab kohustuslikus korras mitte ainult hinnangut tarbija 
võimele maksta laen oma sissetulekust tagasi, vaid ka muude asjaolude kohta, mille hulgas on 
ka tagatise olemasolu, mis annab süsteemile kindluse ja usaldusväärsuse ja muudab 
vastutasuks hüpoteeklaenud madalariskiliseks ja odavaks elamulaenude andmise viisiks.

Muudatusettepanek 146
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) „krediidivõimelisuse hinnang” – tarbija 
võlakohustuste täitmise võime hinnang;

o) „krediidivõimelisuse hinnang” – kõigi 
krediidiandjale taotluse esitamise hetkel 
teadaolevate asjaomaste asjaolude
hinnang otsustamaks, kas tarbija suudab 
krediidi tagasi maksta või mitte;

Or. en

Muudatusettepanek 147
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt r a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

r a) „hindaja” – füüsiline või juriidiline 
isik, kes oma kaubandus- või äritegevuse 
või kutsetegevuse raames viib läbi 
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elamukinnisvara või maa hindamist, 
millel kõnealune elamukinnisvara asub 
või asuda võiks.

Or. en

Selgitus

Hindaja määratlus füüsilise või juriidilise isikuna kajastab õigesti üleeuroopalist olukorda.

Muudatusettepanek 148
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad pädevad asutused, 
kes on volitatud tagama käesoleva 
direktiivi rakendamise, ja tagavad neile 
kõik ülesannete täitmiseks vajalikud
volitused.

Liikmesriigid määravad pädevad asutused, 
kes on volitatud tagama käesoleva 
direktiivi rakendamise ja kõigi selle sätete 
kohaldamise turu ja kõigi turuosaliste 
huvides. Nad tagavad neile piisavad 
vahendid ja kõik uurimis- ja 
karistamisvolitused, mis on vajalikud
nende ülesannete täitmiseks, sealhulgas 
juurdepääsuõiguse kõigile pindadele ning 
asjaomastele dokumentidele.

Pädevad asutused teevad muu hulgas 
vajaduse korral proovioste eesmärgiga 
kontrollida käesoleva direktiivi
nõuetekohast rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad pädevad asutused, 
kes on volitatud tagama käesoleva 

Liikmesriigid määravad pädevad asutused, 
kes on volitatud tagama käesoleva 
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direktiivi rakendamise, ja tagavad neile 
kõik ülesannete täitmiseks vajalikud 
volitused.

direktiivi rakendamise ja kõigi selle sätete 
kohaldamise turu ja kõigi turuosaliste 
huvides. Nad tagavad neile piisavad 
vahendid ja kõik uurimis- ja 
karistamisvolitused, mis on vajalikud
nende ülesannete täitmiseks.

Liikmesriigid annavad uurijatele 
juurdepääsu kõigile pindadele, õiguse 
nõuda teavitamist 
hüpoteeklaenulepingutest, Euroopa 
standardsest teabelehest, 
raamatupidamisest, arvetest ja kõigist 
muudest ametialastest dokumentidest ning 
need omandada või neid kopeerida mis 
tahes viisil ja andmekandjal ning koguda 
teavet ja tõendeid väljakutsumise teel või 
kohapeal.
Juhul kui tegevus toimub vastuvõtvas 
liikmesriigis, kontrollib krediidiandjate- ja 
vahendajate igapäevast tegevust 
vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus.
Päritoluliikmesriigi pädev asutus on 
kohustatud andma vastuvõtva liikmesriigi 
pädevale asutusele kogu asjaomase teabe.
Vastuvõtva liikmesriigi pädevatel 
asutustel on õigus sekkuda, juhul kui 
krediidivahendajad ei täida oma 
ülesandeid ja kohustusi, mis on 
määratletud käesolevas direktiivis. Lisaks 
on vastuvõtva liikmesriigi pädevatel 
asutustel õigus keelduda loa andmisest.

Or. en

Selgitus

Pädevatele asutustele tuleks anda vajalikud volitused, et nad saaksid tarbijate nimel 
tegutseda.

Muudatusettepanek 150
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui tegevus toimub vastuvõtvas 
liikmesriigis, kontrollib krediidiandjate- ja 
vahendajate igapäevast tegevust 
vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus.
Päritoluliikmesriigi pädev asutus on 
kohustatud andma vastuvõtva liikmesriigi 
pädevale asutusele kogu asjaomase teabe.
Vastuvõtva liikmesriigi pädevatel 
asutustel on õigus sekkuda, juhul kui 
krediidivahendajad ei täida oma 
ülesandeid ja kohustusi, mis on 
määratletud käesolevas direktiivis. Lisaks 
on vastuvõtva liikmesriigi pädevatel 
asutustel õigus keelduda loa andmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et pädevaks 
asutuseks, kes tagab käesoleva direktiivi 
artiklite 18, 19, 20 ja 21 rakendamise, 
määratakse üks määruse (EÜ) nr 
1093/2010 (millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Pangandusjärelevalve)) artikli 4 lõikes 2 
osutatud pädevatest asutustest.

Liikmesriigid tagavad, et pädevaks 
asutuseks, kes tagab käesoleva direktiivi 
artiklite 18, 19, 20, 21, 22 ja 23
rakendamise, määratakse üks määruse 
(EÜ) nr 1093/2010 (millega asutatakse 
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa 
Pangandusjärelevalve)) artikli 4 lõikes 2 
osutatud pädevatest asutustest.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et pädevaks 
asutuseks, kes tagab käesoleva direktiivi 
artiklite 18, 19, 20 ja 21 rakendamise, 
määratakse üks määruse (EÜ) nr
1093/2010 (millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Pangandusjärelevalve)) artikli 4 lõikes 2 
osutatud pädevatest asutustest.

Liikmesriigid tagavad, et pädevaks 
asutuseks, kes tagab käesoleva direktiivi 
artiklite 18, 19, 20, 21, 22 ja 23
rakendamise, määratakse üks määruse 
(EÜ) nr 1093/2010 (millega asutatakse 
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa 
Pangandusjärelevalve)) artikli 4 lõikes 2 
osutatud pädevatest asutustest.

Or. en

Selgitus

Ei ole põhjust jätta pädevaid asutusi välja artiklite 22 ja 23 kohaldamisest, mille eesmärgiks 
on krediidivahendajate asutamisvabadus ja krediidiandmisega mitte tegelevate asutuste 
järelevalve.

Muudatusettepanek 153
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui tegevus toimub vastuvõtvas 
liikmesriigis, kontrollib krediidiandjate- ja 
vahendajate igapäevast tegevust 
vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus.
Päritoluliikmesriigi pädev asutus on 
kohustatud andma vastuvõtva liikmesriigi 
pädevale asutusele kogu asjaomase teabe.
Vastuvõtva liikmesriigi pädevatel 
asutustel on õigus sekkuda, juhul kui 
krediidivahendajad ei täida oma 
ülesandeid ja kohustusi, mis on 
määratletud käesolevas direktiivis. Lisaks 
on vastuvõtva liikmesriigi pädevatel 
asutustel õigus keelduda loa andmisest.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikide reguleerivatel asutustel peaks olema võimalik säilitada äritegevuse ja 
aruandluse nõuded nende jurisdiktsioonis tegutsevatele vahendajatele kõrgetasemelise 
tarbijakitse säilitamise võimaldamise eesmärgil.

Muudatusettepanek 154
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Juhul kui krediidiandja või -
vahendaja pakub teenuseid liikmesriigis, 
mis ei ole tema päritoluliikmesriik, teostab 
krediidiandja või -vahendaja igapäevase 
tegevuse üle järelevalvet vastuvõtva 
liikmesriigi pädev asutus.
Päritoluliikmesriigi pädev asutus on 
kohustatud andma vastuvõtva liikmesriigi 
pädevale asutusele kogu selle asutuse 
poolt nõutava asjaomase teabe.
Vastuvõtva liikmesriigi pädevatel 
asutustel on õigus sekkuda, sealhulgas 
võtta ära teenuste osutamise õigus 
vastuvõtvas liikmesriigis, juhul kui 
krediidiandja või krediidivahendaja ei 
täida ametialaseid nõudeid ja muid 
reguleerivaid ülesandeid ja kohustusi, mis 
on määratletud käesolevas direktiivis või 
mida nõutakse kõnealuses liikmesriigis 
tegutsevatelt krediidiandjatelt või 
krediidivahendajatelt muul viisil.
Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 
teavitab päritoluliikmesriigi pädevat 
asutust, muid ELi liikmesriikide pädevaid 
asutusi ja Euroopa Pangandusjärelevalvet 
krediidiandja või krediidivahendaja vastu 
võetud mis tahes meetmetest kõnealuses 
olukorras ning meetmete põhjustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 155
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad meetmed, mis 
hõlbustavad ja edendavad tarbijate poolt 
nende omapoolse vastutuse mõistmist 
laenulepingute sõlmimisel ja võlgade 
majandamisel, eriti seoses 
krediidilepingutega.
2. Liikmesriigid valvavad, et teave oleks 
kõikidele kasutajatele kättesaadav, et 
vältida seda, et teabe puudumine 
muudaks kaitsetuks tarbija, kes tavaliselt 
seda ei ole, ning tagavad eelkõige kaitse 
tarbijatele, kes on oma omaduste tõttu 
eluasemelaenulepingute suhtes eriti 
kaitsetud.

Or. es

Muudatusettepanek 156
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et tarbijatele 
krediidi andmisel, selle vahendamisel või 
nõustamisel, samuti vajaduse korral 
tarbijatele kõrvalteenuste osutamisel, 
tegutseb krediidiandja või -vahendaja 
ausalt, õiglaselt ja professionaalselt 
kooskõlas tarbija parimate huvidega.

1. Liikmesriigid nõuavad, et tarbijatele 
krediidi andmisel, selle vahendamisel või 
nõustamisel, samuti vajaduse korral 
tarbijatele kõrvalteenuste osutamisel, 
tegutseb krediidiandja või -vahendaja 
ausalt, õiglaselt ja professionaalselt 
kooskõlas tarbija parimate huvidega.

Liikmesriigid tagavad, et esimeses lõigus 
osutatud nõuete mittetäitmise korral 
kehtestatakse sätted, millega 
võimaldatakse krediidilepingu kohustuslik 
kohandamine mõjutatud tarbija huvides 
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ning ilma talle lisakulu tekitamata, või 
tarbija valikul võimalus lepingust 
taganeda viisil, mis ei kahjusta teda.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et tarbijatele 
krediidi andmisel, selle vahendamisel või 
nõustamisel, samuti vajaduse korral 
tarbijatele kõrvalteenuste osutamisel,
tegutseb krediidiandja või -vahendaja 
ausalt, õiglaselt ja professionaalselt 
kooskõlas tarbija parimate huvidega.

1. Liikmesriigid nõuavad, et tarbijatele 
krediidi andmisel, selle vahendamisel või 
nõustamisel tegutseb krediidiandja või -
vahendaja ausalt, õiglaselt ja 
professionaalselt.

Or. en

Selgitus

Kõrvalteenuseid käesoleva direktiivi kohaselt, näiteks kindlustust, reguleeritakse juba mujal 
ning seetõttu tuleks kohaldada lex specialis põhimõtet. Huvisid saab ühendada ning seetõttu 
ei ole soovitav viidata konkreetselt tarbija parimatele huvidele. 

Muudatusettepanek 158
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et viis, kuidas 
krediidiandjad tasustavad oma töötajaid ja 
asjakohaseid krediidivahendajaid ning 
kuidas krediidivahendajad tasustavad oma 
töötajaid, ei takista täitmast lõikes 1 
osutatud kohustust tegutseda kooskõlas 

2. Liikmesriigid tagavad, et viis, kuidas 
krediidiandjad tasustavad oma töötajaid ja 
asjakohaseid krediidivahendajaid ning 
kuidas krediidivahendajad tasustavad oma 
töötajaid, ei takista täitmast lõikes 1 
osutatud kohustust tegutseda kooskõlas 
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tarbija parimate huvidega. tarbija parimate huvidega.

Tasustamine ei olene tootest. Eelkõige ei 
maksa mingil tingimusel töötajatele või 
krediidivahendajale tasu või 
vahendustasu olenevalt tarbijaga 
allkirjastatud krediiditoote määrast või 
liigist.
Krediidilepingute kohandamise puhul ei 
nähta ette tasu uute lepingute eest, välja 
arvatud juhul, kui kehtiva lepingu 
kohandamine ei ole tõendatult probleemi 
lahendanud. 
Kõik meelitusvahendid 
krediidivahendajatele on keelatud.
Tasustamisel võetakse arvesse 
maksevõimetusjuhtude määra.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) krediidiandjate ja -vahendajate 
töötajatel on asjakohasel tasemel 
teadmised ja pädevus seoses artikli 2 
kohaste krediidilepingute pakkumise või 
sõlmimisega või artikli 3 punktis e 
määratletud krediidivahendusega; kui 
krediidilepingu sõlmimisega on seotud 
kõrvalteenused, eelkõige kindlustus- ja 
investeerimisteenused, peavad töötajatel 
olema kõnealuse teenusega seoses 
asjakohased teadmised ja pädevus, et 
oleksid täidetud direktiivi 2004/39/EÜ 
artiklis 19 ning direktiivi 2002/92/EÜ 
artiklis 4 sätestatud nõuded;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Tarbijate kaitsmiseks piisab juhatajate pädevusnõuete reguleerimisest, kes omakorda 
vastutavad selle eest, et töötajad on pädevad oma ülesandeid täitma. Selline lahendus oleks 
ühtlasi kooskõlas muude ELi õigusaktidega. Töötajate minimaalsete pädevusnõuete 
reguleerimine on ülemäärane.

Muudatusettepanek 160
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) krediidiandjate ja -vahendajate
töötajatel on asjakohasel tasemel teadmised 
ja pädevus seoses artikli 2 kohaste 
krediidilepingute pakkumise või 
sõlmimisega või artikli 3 punktis e 
määratletud krediidivahendusega; kui 
krediidilepingu sõlmimisega on seotud 
kõrvalteenused, eelkõige kindlustus- ja 
investeerimisteenused, peavad töötajatel 
olema kõnealuse teenusega seoses 
asjakohased teadmised ja pädevus, et 
oleksid täidetud direktiivi 2004/39/EÜ 
artiklis 19 ning direktiivi 2002/92/EÜ 
artiklis 4 sätestatud nõuded;

a) krediidivahendajatel ja krediidiandjate 
töötajatel on asjakohasel tasemel teadmised 
ja pädevus seoses artikli 2 kohaste 
krediidilepingute pakkumise või 
sõlmimisega või artikli 3 punktis e 
määratletud krediidivahendusega; kui 
krediidilepingu sõlmimisega on seotud 
kõrvalteenused, eelkõige kindlustus- ja 
investeerimisteenused, peavad töötajatel 
olema kõnealuse teenusega seoses 
asjakohased teadmised ja pädevus, et 
oleksid täidetud direktiivi 2004/39/EÜ 
artiklis 19 ning direktiivi 2002/92/EÜ 
artiklis 4 sätestatud nõuded;

Or. en

Muudatusettepanek 161
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) krediidiandjate ja -vahendajate
töötajatel on asjakohasel tasemel teadmised 
ja pädevus seoses artikli 2 kohaste 
krediidilepingute pakkumise või 

a) krediidivahendajate ja krediidiandjate 
töötajatel, kes suhtlevad otse tarbijaga, on 
asjakohasel tasemel teadmised ja pädevus 
seoses artikli 2 kohaste krediidilepingute 
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sõlmimisega või artikli 3 punktis e 
määratletud krediidivahendusega; kui 
krediidilepingu sõlmimisega on seotud 
kõrvalteenused, eelkõige kindlustus- ja 
investeerimisteenused, peavad töötajatel 
olema kõnealuse teenusega seoses 
asjakohased teadmised ja pädevus, et 
oleksid täidetud direktiivi 2004/39/EÜ 
artiklis 19 ning direktiivi 2002/92/EÜ 
artiklis 4 sätestatud nõuded;

pakkumise või sõlmimisega või artikli 3 
punktis e määratletud krediidivahendusega;
kui krediidilepingu sõlmimisega on seotud 
kõrvalteenused, eelkõige kindlustus- ja 
investeerimisteenused, peavad töötajatel 
olema kõnealuse teenusega seoses 
asjakohased teadmised ja pädevus, nagu 
on määratletud asjaomase teenuse suhtes 
kohaldatavates õigusaktides;

Or. en

Selgitus

Ei ole soovitav nõuda kooskõla vaid õigusakti ühe osaga. Näiteks juhul kui 
krediidiandja/krediidivahendaja osutab lisaks hüpoteeklaenudega seotud teenustele ka 
selliseid teenuseid, mis langevad kindlustuse vahendamise kategooriasse, peaksid need olema 
kooskõlas IMD kui tervikuga.

Muudatusettepanek 162
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) krediidiandjate ja -vahendajate 
juhtkonda kuuluvatel füüsilistel isikutel, 
kes vastutavad krediidilepingu 
vahendamise, nõustamise või 
heakskiitmise eest või kellel on sellega 
seoses teatav osa, on krediidilepingutega 
seoses asjakohased teadmised ja pädevus;

b) krediidiandjate ja -vahendajate 
juhtkonda kuuluvatel füüsilistel isikutel, 
kes vastutavad krediidilepingu 
vahendamise, nõustamise või 
heakskiitmise eest või kellel on sellega 
seoses teatav osa, on krediidilepingutega
seoses asjakohased teadmised ja pädevus;

neid tuleb jätkuvalt ametialaselt 
arendada, et nende teadmisi ja pädevust 
kontrollida;

Or. en

Muudatusettepanek 163
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) krediidiandjate ja -vahendajate 
juhtkonda kuuluvatel füüsilistel isikutel, 
kes vastutavad krediidilepingu
vahendamise, nõustamise või 
heakskiitmise eest või kellel on sellega 
seoses teatav osa, on krediidilepingutega 
seoses asjakohased teadmised ja pädevus;

b) krediidiandjate ja -vahendajate 
juhtkonda kuuluvatel füüsilistel isikutel, 
kes vastutavad krediidilepingute 
vahendamise või nõustamise eest või kellel 
on sellega seoses teatav osa, on 
krediidilepingutega seoses asjakohased 
teadmised ja kogemused;
krediidivahendajate juhatus tagab, et 
töötajatel on oma ülesannete jaoks 
asjakohased teadmised ja pädevus;

Or. en

Selgitus

On oluline võtta arvesse, et enamik krediidiandjaid on krediidiasutused, kes pakuvad laia 
valikut finantsteenuseid. Seega oleks probleemne reguleerida krediidiasutuste juhatajate 
pädevusnõudeid ainult ühe toote – hüpoteeklaenude – valguses. Pädevusnõuete reguleerimine 
peaks käsitlema üksnes krediidivahendajate juhatajaid.

Muudatusettepanek 164
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) krediidiandjate ja -vahendajate üle 
teostatakse järelevalvet, et hinnata, kas 
lõike 1 punktides a ja b osutatud nõudeid 
järjepidevalt täidetakse.

c) krediidiandjate ja -vahendajate üle 
teostab järelevalvet pädev asutus, et 
hinnata, kas lõike 1 punktides a ja b 
osutatud nõudeid järjepidevalt täidetakse.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
osutatud minimaalsed pädevusnõuded 
kehtestatakse kooskõlas lisas IIa 
kehtestatud põhimõtetega.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
26 ning vastavalt artiklites 27 ja 28 
sätestatud tingimustele volitused määrata 
kindlaks käesoleva artikli lõigetega 1 ja 2 
ette nähtud nõuded, eelkõige asjakohaste 
teadmiste ja pädevuse kindlaks tegemiseks 
kohaldatavad nõuded.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Päritoluliikmesriikide lõikega 3 kooskõlas olevate volituste ja komisjoni lõikega 4 kooskõlas 
olevate volituste omavaheline suhe on ebaselge. Päritoluliikmesriigid peaksid saama ise 
pädevusnõuete üksikasjad täpsustada.

Muudatusettepanek 167
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
26 ning vastavalt artiklites 27 ja 28 
sätestatud tingimustele volitused määrata 

välja jäetud
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kindlaks käesoleva artikli lõigetega 1 ja 2 
ette nähtud nõuded, eelkõige asjakohaste 
teadmiste ja pädevuse kindlaks tegemiseks 
kohaldatavad nõuded.

Or. en

Selgitus

Selline lähenemisviis võib põhjustada õiguskindluse ja läbipaistvuse puudumist. Liikmesriigid 
peaksid ise otsustama nõuete üle asjakohaste teadmiste ja pädevuse kohta.

Muudatusettepanek 168
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8
Reklaamis sisalduv standardteave

välja jäetud

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 2 
kohaseid krediidilepinguid käsitlev mis 
tahes reklaam, mis osutab intressimäärale 
või mis tahes muudele näitajatele, mis
kajastavad krediidi kulukust tarbijale, 
peab sisaldama standardteavet vastavalt 
käesolevale artiklile.
2. Standardteave osutab tüüpilise näite 
kujul selgel, kokkuvõtlikul ja selgelt 
eristuval viisil järgmisele:
a) krediidiandja või vajaduse korral 
krediidivahendaja isikuandmed;
b) et reklaamitav toode on krediidileping 
ja vajaduse korral, et see on tagatud kas 
hüpoteegiga või muu võrreldava 
tagatisega, mida liikmesriigis tavaliselt 
elamukinnisvarale seatakse, või 
elamukinnisvaraga seotud õigusega;
c) laenuintress, märkides, kas see on 
fikseeritud või muutuva määraga, samuti 
üksikasjad kõikide kohaldatavate tasude 
kohta, mis sisalduvad krediidi kogukulus 
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tarbijale;
d)  krediidi kogusumma;
e) krediidi kulukuse aastamäär;
f) krediidilepingu kestus;
g) osamaksete suurus;
h)  tarbija makstav kogusumma;
i) vajaduse korral hoiatus, et tarbija võib 
krediidilepingust tulenevate kohustuste 
täitamata jätmisel asjaomasest 
kinnisvarast ilma jääda, kui krediidileping 
on tagatud kas hüpoteegiga või muu 
võrreldava tagatisega, mida liikmesriigis 
tavaliselt elamukinnisvarale seatakse, või 
elamukinnisvaraga seotud õigusega.
Standardteave on vastavalt reklaamiks või 
turunduseks kasutatavale 
andmekandajale kas kergesti loetav või 
selgesti kuuldav.

3. Kui on vaja sõlmida krediidilepinguga 
seotud kõrvalteenuse (eelkõige kindlustus) 
kohta leping, mis on kohustuslik selleks, 
et saada krediiti või saada krediiti 
reklaamitavatel tingimustel, ja selle 
teenuse maksumust ei saa eelnevalt 
kindlaks määrata, teatatakse selle lepingu 
sõlmimise kohustusest selgel, 
kokkuvõtlikul ja selgelt eristuval viisil 
koos krediidi kulukuse aastamääraga.

4. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
26 ning vastavalt artiklites 27 ja 28 
sätestatud tingimustele volitused määrata 
kindlaks reklaami tegemisel kasutav 
standardteave.
Selliste delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmisel muudab komisjon vajaduse 
korral käesoleva artikli lõike 2 punktides 
a–i sätestatud standardteavet.
5. Käesoleva artikli kohaldamine ei piira 
direktiivi 2005/29/EÜ kohaldamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 169
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) et reklaamitav toode on krediidileping 
ja vajaduse korral, et see on tagatud kas 
hüpoteegiga või muu võrreldava 
tagatisega, mida liikmesriigis tavaliselt 
elamukinnisvarale seatakse, või 
elamukinnisvaraga seotud õigusega;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Hüpoteeklaene ei turundata üldiselt otse reklaami põhjal. Turuuuringud näitavad, et tarbijad 
saavad hüpoteeklaenude reklaamidest väga vähe teavet, seega on tõhusam keskenduda 
paarile kesksele põhimõttele.

Muudatusettepanek 170
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) laenuintress, märkides, kas see on 
fikseeritud või muutuva määraga, samuti 
üksikasjad kõikide kohaldatavate tasude 
kohta, mis sisalduvad krediidi kogukulus 
tarbijale;

c) laenuintress, märkides, kas see on 
fikseeritud või muutuva määraga, samuti 
üksikasjad kõikide kohaldatavate tasude 
kohta, mis sisalduvad krediidi kogukulus 
tarbijale; krediidi kulukuse aastamäär 
peaks reklaamis olema esitatud vähemalt 
sama silmapaistvalt kui mis tahes muu 
numbriline teave;

Or. en

Muudatusettepanek 171
Ashley Fox
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) krediidi kogusumma; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Hüpoteeklaene ei turundata üldiselt otse reklaami põhjal. Turuuuringud näitavad, et tarbijad 
saavad hüpoteeklaenude reklaamidest väga vähe teavet, seega on tõhusam keskenduda 
paarile kesksele põhimõttele.

Muudatusettepanek 172
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vajaduse korral hoiatus, et tarbija võib 
krediidilepingust tulenevate kohustuste 
täitamata jätmisel asjaomasest 
kinnisvarast ilma jääda, kui krediidileping 
on tagatud kas hüpoteegiga või muu 
võrreldava tagatisega, mida liikmesriigis 
tavaliselt elamukinnisvarale seatakse, või 
elamukinnisvaraga seotud õigusega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Mõne liikmesriigi õigussüsteemis oleks sellelaadne hoiatus eksitav, kuna kinnisvarast 
ilmajäämise oht ei ole seotud ainult hüpoteegiga tagatud krediidiga. Igal juhul on nõue 
reklaamimise staadiumis ülemäärane.

Muudatusettepanek 173
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Standardteave on vastavalt reklaamiks või 
turunduseks kasutatavale andmekandajale 
kas kergesti loetav või selgesti kuuldav.

Standardteave on vastavalt reklaamiks või 
turunduseks kasutatavale andmekandajale 
kas kergesti loetav või selgesti kuuldav.

Reklaami kaudu edastatud mis tahes teave 
peab vastama esitatud tüüpilisele näitele.
Liikmesriigid võtavad vastu tüüpilise näite 
määratlemise kriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Standardteave on vastavalt reklaamiks või 
turunduseks kasutatavale andmekandajale 
kas kergesti loetav või selgesti kuuldav.

Standardteave on vastavalt reklaamiks või 
turunduseks kasutatavale andmekandajale 
kas kergesti loetav või selgesti kuuldav. 
Standardteave ei ole lisatud väikeses 
kirjas, vaid on esitatud selgelt eristuval 
viisil kõigis dokumentides.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui on vaja sõlmida krediidilepinguga 
seotud kõrvalteenuse (eelkõige kindlustus) 
kohta leping, mis on kohustuslik selleks, 
et saada krediiti või saada krediiti 
reklaamitavatel tingimustel, ja selle 
teenuse maksumust ei saa eelnevalt 

3. krediidilepinguga seotud kõrvalteenuse 
(eelkõige kindlustus) korral, juhul kui
selle teenuse maksumust ei saa eelnevalt 
kindlaks määrata, teatatakse selle lepingu 
sõlmimise kohustusest selgel, 
kokkuvõtlikul ja selgelt eristuval viisil, 
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kindlaks määrata, teatatakse selle lepingu 
sõlmimise kohustusest selgel, 
kokkuvõtlikul ja selgelt eristuval viisil 
koos krediidi kulukuse aastamääraga.

ning selle maksumus tuleb lisada krediidi 
kulukuse aastamäära krediidiandja või 
muu pakkuja pakutava sarnase toote 
maksumuse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
26 ning vastavalt artiklites 27 ja 28 
sätestatud tingimustele volitused määrata
kindlaks reklaami tegemisel kasutav 
standardteave.

välja jäetud

Selliste delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmisel muudab komisjon vajaduse 
korral käesoleva artikli lõike 2 punktides 
a–i sätestatud standardteavet.

Or. en

Selgitus

Teavitamise kohustused on peaaegu identsed nendega, mis on sätestatud tarbijakrediidi 
direktiivis. Neid kohustusi ei ole vaja täpsustada.

Muudatusettepanek 177
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Ebaausad kaubandustavad
1. Tarbijal on alati õigus osta teistelt 
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pakkujatelt kõrvaltooteid.
2. Laenu intress ei sõltu kõrvalteenuste 
jätkuvast osutamisest konkreetse pakkuja 
poolt, välja arvatud juhul, kui 
kõrvalteenus on krediiditoote osaks ning 
sellega kaasneb otsene kasu tarbijale.
3. Liikmesriigid võtavad meetmed, et 
keelata välisvaluutas laenamine, välja 
arvatud juhul, kui tarbija sissetulek on 
asjaomases vääringus.
4. Liikmesriigid võtavad meetmed, et 
keelata meelitamiseks mõeldud määrad.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Kõrvalteenuste osutaja valimise vabadus
1. Tarbijal on alati õigus osta teistelt 
pakkujatelt kõrvaltooteid.
2. Laenu intress ei sõltu kõrvalteenuste 
jätkuvast osutamisest konkreetse pakkuja 
poolt, välja arvatud juhul, kui 
kõrvalteenus on krediiditoote osaks ning 
sellega kaasneb otsene kasu tarbijale.

Or. en

Selgitus

Tarbijate kohustamine samalt pakkujalt mitmeid tooteid ja teenuseid ostma oleks ebaõiglane 
ja konkurentsivastane. Mõnedel turgudel on välja töötatud seotud lepingute skeemid, millega 
seotakse tarbijad teatud kõrvalteenustega. Isegi kui pakkumine annab tarbijale lepingu 
sõlmimise hetkel täieliku eelise, ei pruugi see nii olla mõne aasta pärast. Nende erinevate 
lepingute vahel loodud seos takistab tarbijal turu erinevustest kasu saada.
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Muudatusettepanek 179
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et üldteave 
krediidilepingute kohta tehakse 
krediidiandjatele ja vajaduse korral 
krediidivahendajatele pidevalt
kättesaadavaks püsival andmekandjal või
elektrooniliselt.

Liikmesriigid tagavad, et üldteave 
krediidilepingute kohta tehakse 
krediidiandjate poolt pidevalt 
kättesaadavaks ja edastatakse tarbijale 
püsival andmekandjal ja/või nõudmisel 
elektrooniliselt krediidiandja poolt, juhul 
kui tegu on otsemüügiga, või 
krediidivahendaja kaudu.

Or. en

Selgitus

On ebaselge, kes selle dokumendi koostamise eest vastutab. Vahendajatel ei pruugi tingimata 
olla juurdepääsu kogu nimetatud teabele. Seega peaks krediidiandja vastutama kõnealuse 
teabe edastamise eest vahendajale või – juhul kui krediidiandja müüb otse – otse tarbijale.

Muudatusettepanek 180
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et üldteave 
krediidilepingute kohta tehakse 
krediidiandjatele ja vajaduse korral 
krediidivahendajatele pidevalt 
kättesaadavaks püsival andmekandjal või 
elektrooniliselt.

Liikmesriigid tagavad, et üldteave 
krediidilepingute kohta tehakse 
krediidiandjate ja vajaduse korral 
krediidivahendajate poolt pidevalt 
kättesaadavaks kättesaadaval ja 
arusaadaval püsival andmekandjal või 
elektrooniliselt.

Or. es

Muudatusettepanek 181
Cristian Silviu Buşoi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See üldteave hõlmab vähemalt järgmist: See üldteave hõlmab järgmist:

Or. en

Selgitus

Maksimaalne ühtlustamine pakuks samasugust tarbijakaitset kogu ELis.

Muudatusettepanek 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – teine lõik - punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tagatise vorm; c) tagatise vorm, sealhulgas võimalus, et 
tagatis asub teises liikmesriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 183
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – teine lõik – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) soovituslik näide krediidi kogukulust 
tarbijale ja krediidi kulukuse aastamäärast;

g) tüüpiline näide krediidi kogukulust 
tarbijale ja krediidi kulukuse aastamäärast;

Or. en

Muudatusettepanek 184
Liem Hoang Ngoc
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – teine lõik – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kas on võimalus krediit ennetähtaegselt 
tagastada ning kui on, siis ennetähtaegse
tagastamisega seotud tingimuste kirjeldus;

i) ennetähtaegse tagastamisega seotud 
tingimuste kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 185
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – teine lõik – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) kas kinnisvara on vaja hinnata ja kes 
peaks seda sellisel juhul tegema;

j) kinnisvara hindamise aruande mõju 
tarbijale, sealhulgas see, kes peaks seda 
tegema, ning sellega kaasnevad kulud;

Or. en

Selgitus

Eemaldades tingimusliku klausli „kas kinnisvara on vaja hinnata”, viitab uus sõnastus 
sellele, et igat elamukinnisvara laenulepingut on vaja hinnata.

Muudatusettepanek 186
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – teine lõik – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) vajaduse korral hoiatus 
elamukinnisvara kaotamise riski kohta 
juhul, kui kõiki krediidilepingust 
tulenevaid kohustusi ei täideta, kui laen 
on tagatud hüpoteegiga või 
elamukinnisvara kohta antud muu 
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võrreldava tagatisega, mida liikmesriigis 
üldiselt elamukinnisvara puhul 
kasutatakse, või õigusega 
elamukinnisvara kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 187
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – teine lõik – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) üksikasjalikud andmed krediidilepingu 
alusel makstavate intresside 
maksuvabastuse või muude riiklike 
soodustuste kohta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tarbija ei peaks oma krediidilepingu sõlmimise otsuses võtma aluseks maksusoodustusi. Igal 
juhul on üldteada, et maksusoodustuste kohta võib küsida teavet maksuametilt.

Muudatusettepanek 188
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – teine lõik – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) üksikasjalikud andmed krediidilepingu 
alusel makstavate intresside 
maksuvabastuse või muude riiklike 
soodustuste kohta.

k) üksikasjalikud andmed krediidilepingu 
alusel makstavate intresside suhtes 
kehtivate kohustuste ja maksuvabastuste
või muude riiklike soodustuste kohta.

Or. es
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Muudatusettepanek 189
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et pärast seda, kui 
tarbija on andnud vajaliku teabe oma 
vajaduste, rahalise olukorra ja eelistuste 
kohta vastavalt artiklile 14, annavad 
krediidiandja ja vajaduse korral 
krediidivahendaja põhjendamatult 
viivitamata tarbijale isikupärastatud teavet, 
mida on vaja turul pakutavate 
krediidivõimaluste võrdlemiseks, nende 
mõju hindamiseks ja krediidilepingu 
sõlmimise kohta otsuse tegemiseks.
Kõnealune paberil või muul püsival 
andmekandjal esitatud teave edastatakse II 
lisas esitatud Euroopa standardsel 
teabelehel.

Liikmesriigid tagavad, et pärast seda, kui 
tarbija on andnud vajaliku teabe oma 
vajaduste, rahalise olukorra ja eelistuste 
kohta vastavalt artiklile 14, annavad 
krediidiandja ja vajaduse korral 
krediidivahendaja põhjendamatult 
viivitamata tarbijale isikupärastatud teavet, 
mida on vaja turul pakutavate 
krediidivõimaluste võrdlemiseks, nende 
mõju hindamiseks ja krediidilepingu 
sõlmimise kohta otsuse tegemiseks.
Liikmesriigid võivad ette näha, et need 
võrdlemise ja kaalumise võimalused 
tagatakse tarbijale seadusjärgse või 
lepingust tuleneva taganemisõiguse 
andmisega vastavalt direktiivi EÜ/2008/48 
sätetele. Kõnealune paberil või muul 
püsival andmekandjal esitatud teave 
edastatakse II lisas esitatud Euroopa 
standardsel teabelehel.

Or. de

Muudatusettepanek 190
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et pärast seda, kui 
tarbija on andnud vajaliku teabe oma 
vajaduste, rahalise olukorra ja eelistuste 
kohta vastavalt artiklile 14, annavad 
krediidiandja ja vajaduse korral 
krediidivahendaja põhjendamatult 
viivitamata tarbijale isikupärastatud teavet, 

Liikmesriigid tagavad, et pärast seda, kui 
tarbija on andnud vajaliku teabe oma 
vajaduste, rahalise olukorra ja eelistuste 
kohta, annavad krediidiandja ja vajaduse 
korral krediidivahendaja koheselt tarbijale 
isikupärastatud teavet, mida on vaja turul 
pakutavate krediidivõimaluste 
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mida on vaja turul pakutavate 
krediidivõimaluste võrdlemiseks, nende 
mõju hindamiseks ja krediidilepingu 
sõlmimise kohta otsuse tegemiseks.
Kõnealune paberil või muul püsival 
andmekandjal esitatud teave edastatakse II 
lisas esitatud Euroopa standardsel 
teabelehel.

võrdlemiseks, nende mõju hindamiseks ja 
krediidilepingu sõlmimise kohta otsuse 
tegemiseks. Kõnealune paberil või muul 
püsival andmekandjal esitatud teave 
edastatakse tasuta II lisas esitatud Euroopa 
standardsel teabelehel.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et pärast seda, kui 
tarbija on andnud vajaliku teabe oma 
vajaduste, rahalise olukorra ja eelistuste 
kohta vastavalt artiklile 14, annavad 
krediidiandja ja vajaduse korral 
krediidivahendaja põhjendamatult 
viivitamata tarbijale isikupärastatud teavet, 
mida on vaja turul pakutavate 
krediidivõimaluste võrdlemiseks, nende 
mõju hindamiseks ja krediidilepingu 
sõlmimise kohta otsuse tegemiseks. 
Kõnealune paberil või muul püsival 
andmekandjal esitatud teave edastatakse II 
lisas esitatud Euroopa standardsel 
teabelehel.

Liikmesriigid tagavad, et pärast seda, kui 
tarbija on andnud vajaliku teabe oma 
vajaduste, rahalise olukorra ja eelistuste 
kohta vastavalt artiklile 14, annavad 
krediidiandja ja vajaduse korral 
krediidivahendaja põhjendamatult 
viivitamata tarbijale isikupärastatud teavet, 
mida on vaja turul pakutavate 
krediidivõimaluste võrdlemiseks, nende 
mõju hindamiseks ja krediidilepingu 
sõlmimise kohta otsuse tegemiseks. 
Kõnealune paberil või muul püsival 
andmekandjal esitatud teave edastatakse 
standardsel teabelehel ja tasuta.
Liikmesriigid kasutavad II lisas esitatud 
Euroopa standardset teabelehte, välja 
arvatud juhul kui või nii kaua, kuni 
töötatakse välja sobivam siseriiklik 
teabeleht ning kõik sidusrühmad, kaasa 
arvatud tarbijaesindajad, jõuavad selle 
osas kokkuleppele.

Or. en

Selgitus

Mitmed liikmesriigid on juba rakendanud lepingueelsed teabelehed ning seega tuleks lubada 
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kas Euroopa standardse teabelehe või muu samaväärse dokumendi kasutamine.

Muudatusettepanek 192
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et pärast seda, kui 
tarbija on andnud vajaliku teabe oma
vajaduste, rahalise olukorra ja eelistuste 
kohta vastavalt artiklile 14, annavad
krediidiandja ja vajaduse korral 
krediidivahendaja põhjendamatult 
viivitamata tarbijale isikupärastatud teavet, 
mida on vaja turul pakutavate 
krediidivõimaluste võrdlemiseks, nende 
mõju hindamiseks ja krediidilepingu 
sõlmimise kohta otsuse tegemiseks. 
Kõnealune paberil või muul püsival 
andmekandjal esitatud teave edastatakse II 
lisas esitatud Euroopa standardsel 
teabelehel.

Krediidiandja ja vajaduse korral 
krediidivahendaja annavad piisavalt vara 
enne seda, kui tarbija on seotud mis tahes 
krediidilepingu või pakkumisega, 
krediidiandja pakutavate 
krediiditingimuste ja tarbijalt tema 
vajaduste, rahalise olukorra ja eelistuste 
kohta saadud teabe alusel tarbijale 
isikupärastatud teavet, mida on vaja turul 
pakutavate krediidivõimaluste 
võrdlemiseks, nende mõju hindamiseks ja 
krediidilepingu sõlmimise kohta otsuse 
tegemiseks. Kõnealune paberil või muul 
püsival andmekandjal esitatud teave 
edastatakse II lisas esitatud Euroopa 
standardsel teabelehel.

Or. en

Selgitus

Säte tuleks viia kooskõlla tarbijakrediidi direktiiviga ja finantsteenuste kaugmüüki käsitleva 
direktiiviga. Selline kooskõla vähendaks ühtlasi bürokraatiat, sest krediidiandja ei oleks 
kohustatud esitama Euroopa standardset teabelehte kahel korral.

Muudatusettepanek 193
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et pärast seda, kui 
tarbija on andnud vajaliku teabe oma 

Liikmesriigid tagavad, et pärast seda, kui 
tarbija on andnud vajaliku teabe oma 
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vajaduste, rahalise olukorra ja eelistuste 
kohta vastavalt artiklile 14, annavad 
krediidiandja ja vajaduse korral 
krediidivahendaja põhjendamatult 
viivitamata tarbijale isikupärastatud teavet, 
mida on vaja turul pakutavate 
krediidivõimaluste võrdlemiseks, nende 
mõju hindamiseks ja krediidilepingu 
sõlmimise kohta otsuse tegemiseks.
Kõnealune paberil või muul püsival 
andmekandjal esitatud teave edastatakse II 
lisas esitatud Euroopa standardsel 
teabelehel.

vajaduste, rahalise olukorra ja eelistuste 
kohta vastavalt artiklile 14, annavad 
krediidiandja ja vajaduse korral 
krediidivahendaja koheselt tarbijale 
isikupärastatud teavet, mida on vaja turul 
pakutavate krediidivõimaluste 
võrdlemiseks, nende mõju hindamiseks ja 
krediidilepingu sõlmimise kohta otsuse 
tegemiseks. Kõnealune paberil või muul 
püsival andmekandjal esitatud teave 
edastatakse tasuta II lisas esitatud Euroopa 
standardsel teabelehel.

Or. en

Selgitus

Euroopa standardne teabeleht tuleks tarbijatele tasuta anda.

Muudatusettepanek 194
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et krediidiandjale 
siduva pakkumise tegemisel tarbijale 
lisatakse kõnealusele pakkumisele 
Euroopa standardne teabeleht. Sellistel 
asjaoludel tagavad liikmesriigid, et 
krediidilepingut ei saa sõlmida enne, kui 
tarbijal on olnud piisavalt aega 
pakkumiste võrdlemiseks, nende mõju 
hindamiseks ja krediidilepingu sõlmimise 
kohta teadliku otsuse tegemiseks, 
olenemata lepingu sõlmimise viisist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Pakutud nõue põhjustaks õiguslikku ebakindlust, sest üksik krediidiandja ei tea, kas ja millal 
on tarbija saanud pakkumisi teistelt krediidiandjatelt, ning seda oleks kohatu tarbijalt küsida.
Lisaks on ebaselge, millised tagajärjed oleksid selle nõude täitmata jätmisel.
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Muudatusettepanek 195
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et krediidiandjale 
siduva pakkumise tegemisel tarbijale 
lisatakse kõnealusele pakkumisele
Euroopa standardne teabeleht. Sellistel 
asjaoludel tagavad liikmesriigid, et 
krediidilepingut ei saa sõlmida enne, kui 
tarbijal on olnud piisavalt aega pakkumiste 
võrdlemiseks, nende mõju hindamiseks ja 
krediidilepingu sõlmimise kohta teadliku 
otsuse tegemiseks, olenemata lepingu 
sõlmimise viisist.

Liikmesriigid tagavad, et tarbijale 
edastatakse krediidilepingu projekt, mis 
on lisatud Euroopa standardsele
teabelehele. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidilepingut ei saa sõlmida enne, kui 
tarbijal on olnud piisavalt aega pakkumiste 
võrdlemiseks, nende mõju hindamiseks ja 
krediidilepingu sõlmimise kohta teadliku 
otsuse tegemiseks, olenemata lepingu 
sõlmimise viisist.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
standardne teabeleht kehtib selgelt 
näidatud perioodi jooksul, mis on piisav 
võimaldamaks tarbijal võrrelda turul 
olevaid pakkumisi.

Or. en

Selgitus

Euroopa standardse teabelehe kehtivuse periood on vajalik aitamaks tarbijal võrrelda turul 
olevaid pakkumisi. On ütlematagi selge, et Euroopa standardne teabeleht kehtib vaid juhul, 
kui tarbija on oma finantsolukorra kohta õige teabe edastanud.
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Muudatusettepanek 197
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Krediidiandja ja vajaduse korral 
krediidivahendaja võib tarbijale anda 
täiendavat teavet eraldi dokumendis, mis 
võib olla lisatud Euroopa standardsele 
teabelehele.

Krediidiandja ja vajaduse korral 
krediidivahendaja võib tarbijale anda 
täiendavat teavet eraldi dokumendis, mis 
võib olla lisatud Euroopa standardsele 
teabelehele.

Liikmesriikides, kus kehtestatakse 
hüpoteeklaenude institutsioonidele 
ranged vastavusnõuded hüpoteeklaenude 
(varade) ja hüpoteekvõlakirjade 
(kohustuste) vahel, võib Euroopa 
standardses teabelehes toodud 
intressimäär muutuvate turutingimuste 
tõttu muutuda.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
26 ning vastavalt artiklites 27 ja 28 
sätestatud tingimustele volitused muuta 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
standardteavet ja II lisaga ette nähtud 
Euroopa standardse teabelehe sisu ja 
vormi.

välja jäetud

Eelkõige tehakse selliste delegeeritud 
õigusaktidega vajaduse korral järgmist:
a) muudetakse käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud standardteavet;
b) jäetakse välja II lisas sätestatud 
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teatavat teavet;
c) täiendatakse II lisas sätestatud loetelu;
d) muudetakse II lisaga ette nähtud 
Euroopa standardse teabelehe sisu 
esitamise viisi;
e) täpsustatakse II lisaga ette nähtud 
Euroopa standardse teabelehe täitmise 
juhendit.

Or. en

Selgitus

Arvukad delegeeritud volitused on äärmiselt probleemsed. Volitused on määratlemata, ilma 
eesmärkide ja volituste delegeerimise sisu selge määratlemiseta ning need käsitlevad 
ettepaneku keskseid koostisosi. Ajapikku viivad need tõenäoliselt järjest enam lahknevate 
eeskirjadeni, mis on ühelt poolt seotud traditsioonilise tarbijakrediidiga ning teiselt poolt 
kodulaenude ja hüpoteeklaenudega.

Muudatusettepanek 199
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
26 ning vastavalt artiklites 27 ja 28 
sätestatud tingimustele volitused muuta 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
standardteavet ja II lisaga ette nähtud 
Euroopa standardse teabelehe sisu ja 
vormi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 200
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) muudetakse II lisaga ette nähtud 
Euroopa standardse teabelehe sisu 
esitamise viisi;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 201
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) täpsustatakse II lisaga ette nähtud 
Euroopa standardse teabelehe täitmise 
juhendit.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 202
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et tarbija taotluse 
korral esitab krediidiandja või -vahendaja 
tasuta tarbijale krediidilepingu projekti 
koopia. Kõnealust sätet ei kohaldata, kui 
krediidiandja ei soovi taotluse esitamise 
ajal jätkata krediidilepingu sõlmimist 
tarbijaga.

5. Liikmesriigid tagavad, et krediidiandja 
või -vahendaja esitab tasuta tarbijale 
krediidilepingu projekti koopia.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Louis Grech
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et tarbija taotluse 
korral esitab krediidiandja või -vahendaja 
tasuta tarbijale krediidilepingu projekti 
koopia. Kõnealust sätet ei kohaldata, kui 
krediidiandja ei soovi taotluse esitamise 
ajal jätkata krediidilepingu sõlmimist 
tarbijaga.

5. Liikmesriigid tagavad, et tarbija taotluse 
korral esitab krediidiandja või -vahendaja 
tasuta tarbijale krediidilepingu projekti 
koopia. Kõnealust sätet ei kohaldata, kui 
krediidiandja ei soovi taotluse esitamise 
ajal jätkata krediidilepingu sõlmimist 
tarbijaga. Ühtlasi tuleb seda mõista nii, et 
krediidiandja- või vajaduse korral 
krediidivahendaja edastab tarbijale kogu 
lepingueelse teabe tasuta.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Muutuv intressimäär
1. Liikmesriigid võtavad vastu meetmed 
kaitsmaks tarbijaid maksevõimetuse eest 
juhul, kui muutuv intressimäär muutub 
märkimisväärselt.
Juhul kui liikmesriigid ei määratle 
muutuvatele intressimääradele üldisi 
ülemmäärasid, tagavad nad, et kõik 
krediidiandjad seavad maksimaalse 
ülemmäära. Krediidivõimelisust 
kontrollitakse kõnealuse maksimaalse 
ülemmäära alusel.
2. Intressimäära muutumine põhineb 
ainuüksi objektiivsetel, usaldusväärsetel, 
avalikel ja välistel indeksitel krediidiandja 
jaoks, näiteks turumääradel.
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3. Intressimäära kerkides on tarbijal alati 
võimalik valida tagasimakse perioodi 
pikendamine kuni viieks aastaks, ilma et 
sellega kaasneks lisakulud või 
perioodiliste maksete suurenemine.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Kõrvalteenustega sidumine
1. Liikmesriigid keelavad krediidiandjal 
või krediidivahendajal siduda 
krediidilepingu pakkumise tegemine 
tingimuslikult kindlustuse või muude 
finantstoodete ostuga krediidiandja või 
krediidivahendaja määratud pakkujalt, 
välja arvatud arvelduskonto avamine. 
2. Elamukinnisvaraga krediidilepinguga 
seotud kõrvalteenuste pakkuja muutmine 
ei tohi mõjutada elamukinnisvara 
krediidilepingu intressimäära ega ühtegi 
muud krediidilepingu koostisosa.

Or. en

Selgitus

Mõnes liikmesriigis juba kehtivad sellised eeskirjad. Krediidi andmine ei tohi sõltuda seotud 
kõrvalteenuste ostmisest. Tarbijat tuleks kaitsta krediidi intressimäära kerkimise eest 
kõrvalteenuste pakkuja vahetamisel.

Muudatusettepanek 206
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa



PE475.786v01-00 62/116 AM\881849ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne artikli 3 punktis e loetletud mis 
tahes teenuse osutamist esitab 
krediidivahendaja tarbijale vähemalt 
järgmise teabe:

1. Enne artikli 3 punktis e loetletud mis 
tahes teenuse osutamist esitab 
krediidivahendaja tarbijale tasuta vähemalt 
järgmise teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 207
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) selliste krediidivahendajate puhul, kes 
ei ole seotud, komisjonitasud (kui need on 
olemas), mida krediidiandja maksab 
krediidivahendajale teenuste eest.

h) komisjonitasud või muud hüvitised, 
sealhulgas mitterahalised (kui need on 
olemas), mida krediidiandja või mõni 
kolmas osapool maksab 
krediidivahendajale teenuste eest.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Krediidivahendajad, kes ei ole seotud,
esitavad tarbija taotlusel teabe selliste 
komisjonitasude suuruse kohta, mida 
maksavad need eri krediidiandjad, kelle 
krediidilepinguid tarbijale pakutakse.
Tarbijat teavitatakse sellest, et tal on õigus 
sellist teavet nõuda.

2. Krediidivahendajad esitavad 
absoluutarvudes teabe selliste 
komisjonitasude suuruse kohta, mida 
maksavad need eri krediidiandjad, kelle 
krediidilepinguid tarbijale pakutakse.

Or. en
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Muudatusettepanek 209
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
26 ning vastavalt artiklites 27 ja 28 
sätestatud tingimustele volitused 
ajakohastada käesoleva artikli lõikes 1 
esitatud teavet, mis esitatakse tarbijale 
krediidivahendaja kohta.

välja jäetud

Eelkõige võib komisjon selliste 
delegeeritud õigusaktidega vajaduse 
korral muuta käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada ühtsed tingimused 
käesoleva artikli lõike 1 kohaldamiseks, 
antakse komisjonile volitused määrata 
vajaduse korral kindlaks käesoleva artikli 
lõikes 1 sätestatud teabe standardvorm ja 
esitusviis.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 211
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et krediidiandjad ja 
vajaduse korral krediidivahendajad 
annavad tarbijale piisavaid selgitusi 
pakutava(te) krediidilepingu(te) ja mis 
tahes kõrvalteenus(t)e kohta, et tarbija 
saaks hinnata, kas pakutav(ad) 
krediidileping(ud) on kohandatud tema 
vajadustele ja finantsolukorrale. Piisavad 
selgitused hõlmavad isikupärastatud teavet 
pakutava krediidi näitajate kohta, kuid 
selle raames ei anta mis tahes soovitust.
Krediidiandjad ja vajaduse korral 
krediidivahendajad hindavad mis tahes 
viisil täpselt tarbija teadmisi ja kogemusi 
seoses krediidiga, et määrata kindalaks, 
mil määral tuleb tarbijale anda selgitusi, 
ja kõnealuseid selgitusi vastavalt 
kohandada.

Liikmesriigid tagavad, et krediidiandjad ja 
vajaduse korral krediidivahendajad 
annavad tarbijale piisavaid selgitusi 
pakutava(te) krediidilepingu(te) ja mis 
tahes kõrvalteenus(t)e kohta, et tarbija 
saaks hinnata, kas pakutav(ad) 
krediidileping(ud) on kohandatud tema 
vajadustele ja finantsolukorrale. Piisavad 
selgitused hõlmavad isikupärastatud teavet 
pakutava krediidi põhinäitajate kohta, kuid 
selle raames ei anta mis tahes soovitust.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et krediidiandjad ja 
vajaduse korral krediidivahendajad 
annavad tarbijale piisavaid selgitusi 
pakutava(te) krediidilepingu(te) ja mis 
tahes kõrvalteenus(t)e kohta, et tarbija 
saaks hinnata, kas pakutav(ad) 
krediidileping(ud) on kohandatud tema 
vajadustele ja finantsolukorrale. Piisavad 
selgitused hõlmavad isikupärastatud teavet 
pakutava krediidi näitajate kohta, kuid selle 
raames ei anta mis tahes soovitust. 
Krediidiandjad ja vajaduse korral 
krediidivahendajad hindavad mis tahes 
viisil täpselt tarbija teadmisi ja kogemusi 

Liikmesriigid tagavad, et krediidiandjad ja 
vajaduse korral krediidivahendajad 
annavad tarbijale piisavaid selgitusi 
pakutava(te) krediidilepingu(te) ja mis 
tahes kõrvalteenus(t)e kohta, et tarbija 
saaks hinnata, kas pakutav(ad) 
krediidileping(ud) on kohandatud tema 
vajadustele ja finantsolukorrale. Piisavad 
selgitused hõlmavad isikupärastatud teavet 
pakutava krediidi näitajate kohta, 
sealhulgas selle maksumuse ja riskide 
kohta, kuid selle raames ei anta mis tahes 
soovitust. Krediidiandjad ja vajaduse korral 
krediidivahendajad hindavad mis tahes 
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seoses krediidiga, et määrata kindalaks, mil 
määral tuleb tarbijale anda selgitusi, ja 
kõnealuseid selgitusi vastavalt kohandada.

viisil täpselt tarbija teadmisi ja kogemusi 
seoses krediidiga, et määrata kindalaks, mil 
määral tuleb tarbijale anda selgitusi, ja 
kõnealuseid selgitusi vastavalt kohandada.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et krediidiandjad ja 
vajaduse korral krediidivahendajad 
annavad tarbijale piisavaid selgitusi 
pakutava(te) krediidilepingu(te) ja mis 
tahes kõrvalteenus(t)e kohta, et tarbija 
saaks hinnata, kas pakutav(ad) 
krediidileping(ud) on kohandatud tema 
vajadustele ja finantsolukorrale. Piisavad 
selgitused hõlmavad isikupärastatud teavet 
pakutava krediidi näitajate kohta, kuid selle 
raames ei anta mis tahes soovitust.
Krediidiandjad ja vajaduse korral
krediidivahendajad hindavad mis tahes 
viisil täpselt tarbija teadmisi ja kogemusi 
seoses krediidiga, et määrata kindalaks, mil 
määral tuleb tarbijale anda selgitusi, ja 
kõnealuseid selgitusi vastavalt kohandada.

Liikmesriigid tagavad, et krediidiandjad ja 
krediidivahendajad annavad tarbijale 
piisavaid selgitusi pakutava(te) 
krediidilepingu(te) ja mis tahes 
kõrvalteenus(t)e kohta, et tarbija saaks 
hinnata, kas pakutav(ad) krediidileping(ud) 
on kohandatud tema vajadustele ja 
finantsolukorrale. Piisavad selgitused 
hõlmavad isikupärastatud teavet pakutava 
krediidi näitajate kohta, sealhulgas selle 
maksumuse ja riskide kohta, kuid selle 
raames ei anta mis tahes soovitust.
Krediidiandjad ja krediidivahendajad 
hindavad mis tahes viisil tarbija teadmisi ja 
kogemusi seoses krediidiga, et määrata 
kindalaks, mil määral tuleb tarbijale anda 
selgitusi, ja kõnealuseid selgitusi vastavalt 
kohandada.

Or. en

Selgitus

Puudub objektiivne põhjus eristada krediidiandjaid ja krediidivahendajaid, kuna vahel 
puutuvad tarbijad kokku ainult vahendajatega. Seega peaks selgituste andmise kohustus 
võrdselt kehtima mõlemale kategooriale. Siiski oleks ebaproportsionaalne nõuda, et 
krediidiandjad ja krediidivahendajad hindaksid teadmisi täpselt, kuna see võib olla praktikas 
võimatu.
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Muudatusettepanek 214
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Krediidi kulukuse aastamäär, mis võrdub 
kõigi selliste tulevaste või olemasolevate 
kohustuste (kasutusse võetud krediit, 
tagasimaksed ja tasud) nüüdisväärtusega 
ühe aasta kohta, milles võlausaldaja ja 
tarbija on omavahel kokku leppinud, 
arvutatakse I lisas sätestatud matemaatilise 
valemi kohaselt.

1. Krediidi kulukuse aastamäär, mis võrdub
kõigi selliste tulevaste või olemasolevate 
kohustuste (kasutusse võetud krediit, 
tagasimaksed ja tasud) nüüdisväärtusega 
ühe aasta kohta, milles võlausaldaja ja 
tarbija on omavahel kokku leppinud, 
arvutatakse I lisas sätestatud matemaatilise 
valemi kohaselt. Krediidi kulukuse 
aastamäära arvutamisel peab 
nõuetekohaselt arvesse võtma kõigi 
asjaomaste faktorite mõju. Kulukuse 
aastamäär peab hõlmama kõiki kulusid ja 
rahavooge liitlepingutega, millest 
krediidisumma tagasi makstakse.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Krediidi kulukuse aastamäära arvutamisel 
määratakse krediidi kogukulu tarbijale 
kindlaks võtmata arvesse mis tahes tasu,
mida tarbija maksab krediidilepingus 
sätestatud kohustuste täitmatajätmise eest.

Krediidi kulukuse aastamäära arvutamisel 
määratakse kogukulu, mis makstakse 
krediidiandjale krediidilepingu sõlmimise 
ja täitmise eest.

Or. fr

Muudatusettepanek 216
Liem Hoang Ngoc
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui krediidi saamiseks tuleb kohustuslikus 
korras avada konto, hõlmab krediidi 
kogukulu tarbija jaoks sellise konto 
halduskulusid, maksevahendite kasutamise 
kulusid nii tagasimaksete kui krediidi 
väljamaksete puhul kõnealusel kontol ja 
muid maksetehingutega seotud kulusid, 
välja arvatud juhul, kui kulud on selgelt 
ning eraldi märgitud krediidilepingus või 
mõnes muus tarbijaga sõlmitud lepingus.

Kui krediidi saamiseks tuleb kohustuslikus 
korras avada konto, hõlmab krediidi 
kogukulu tarbija jaoks sellise konto 
halduskulusid, maksevahendite kasutamise 
kulusid nii tagasimaksete kui krediidi 
väljamaksete puhul kõnealusel kontol ja 
muid maksetehingutega seotud kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui krediidilepingus on sätestatud, et 
krediidi kulukuse aastamäära arvutamisel 
tuleb arvestada muutuva intressimääraga 
ning vajadusel krediidi kulukuse 
aastamääras sisalduvate tasudega, mis ei 
ole arvutamise hetkel määratavad, 
arvutatakse krediidi kulukuse aastamäär 
eeldusel, et laenuintress ja muud tasud 
arvutatakse lepingu allkirjastamisel 
kehtinud taseme alusel.

4. Kui krediidilepingus on sätestatud, et 
krediidi kulukuse aastamäära arvutamisel 
tuleb arvestada muutuva intressimääraga 
ning vajadusel krediidi kulukuse 
aastamääras sisalduvate tasudega, mis ei 
ole arvutamise hetkel määratavad, 
arvutatakse krediidi kulukuse aastamäär 
eeldusel, et laenuintress ja muud tasud 
arvutatakse lepingu allkirjastamisel 
kehtinud taseme alusel.

Juhul kui tarbija nimetab muid 
kõrvalteenusepakkujaid, arvutavad 
krediidiandja ja krediidivahendaja 
krediidi kulukuse aastamäära kõnealuste 
kõrvalteenuste maksumuse alusel uuesti.

Or. en
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Muudatusettepanek 218
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepinguosalised võivad sellegipoolest 
krediidilepingus kokku leppida, et juhul, 
kui laenuintressimäära muutus korreleerub 
otseselt baasintressimäära muutumisega ja 
uuest baasintressimäärast on üldsusele 
asjakohaste vahenditega teatatud ning 
teave uue baasintressimäära kohta on 
samuti kättesaadav krediidiandja ruumides, 
esitatakse lõikes 1 osutatud teave tarbijale 
perioodiliselt.

2. Lepinguosalised võivad sellegipoolest 
krediidilepingus kokku leppida, et juhul, 
kui laenuintressimäära muutus korreleerub 
otseselt baasintressimäära muutumisega ja 
uuest baasintressimäärast on üldsusele 
asjakohaste vahenditega teatatud ning 
teave uue baasintressimäära kohta on 
samuti kättesaadav krediidiandja ruumides 
ning edastatakse koos uute igakuiste
maksete summaga tarbijale isiklikult, 
esitatakse lõikes 1 osutatud teave tarbijale 
perioodiliselt.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepinguosalised võivad sellegipoolest 
krediidilepingus kokku leppida, et juhul, 
kui laenuintressimäära muutus 
korreleerub otseselt baasintressimäära 
muutumisega ja uuest 
baasintressimäärast on üldsusele 
asjakohaste vahenditega teatatud ning 
teave uue baasintressimäära kohta on 
samuti kättesaadav krediidiandja 
ruumides, esitatakse lõikes 1 osutatud 
teave tarbijale perioodiliselt.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Arvestades intressimäära muutumise otsest mõju tarbijale, on isiklik teavitamine asjakohasem 
kui avalikele teadetele lootma jäämine.

Muudatusettepanek 220
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepinguosalised võivad sellegipoolest 
krediidilepingus kokku leppida, et juhul, 
kui laenuintressimäära muutus korreleerub 
otseselt baasintressimäära muutumisega ja 
uuest baasintressimäärast on üldsusele 
asjakohaste vahenditega teatatud ning 
teave uue baasintressimäära kohta on 
samuti kättesaadav krediidiandja ruumides, 
esitatakse lõikes 1 osutatud teave tarbijale 
perioodiliselt.

2. Lepinguosalised võivad sellegipoolest 
krediidilepingus kokku leppida, et juhul, 
kui laenuintressimäära muutus korreleerub 
otseselt baasintressimäära muutumisega ja 
uuest baasintressimäärast on üldsusele 
asjakohaste vahenditega teatatud ning 
teave uue baasintressimäära kohta on 
samuti kättesaadav krediidiandja ruumides, 
esitatakse lõikes 1 osutatud teave tarbijale 
perioodiliselt. Krediidiandja võib jätkata 
tarbijate perioodilist teavitamist 
laenuintressimäära muutustest juhul, kui 
laenuintressimäär ei korreleeru otseselt 
baasintressimäära muutumisega, 
eeldusel, et see oli sätestatud enne 
käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Selgitus

Mõnes liikmesriigis võib tarbijaid laenuintressimäära muutustest teavitada niisuguste 
intressimäära muutuste reklaamimise kaudu riigi ajalehtedes; sellise tava olemasolul ja 
laialdasel heakskiidul asjaomases liikmesriigis peaks liikmesriigil olema lubatud niisugune 
süsteem säilitada.

Muudatusettepanek 221
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Juhul kui laenuintressimäära 
muutmise üle otsustatakse 
kapitaliturgudel toimuva oksjoni teel ning 
seetõttu ei ole krediidiandjal võimalik 
tarbijat muutusest enne muutuse 
jõustumist teavitada, teavitab 
krediidiandja tarbijat kirjalikult piisavalt 
vara enne oksjonit eelseisvast menetlusest 
ning eeldatavast uuest 
laenuintressimäärast.

Or. en

Selgitus

Kui laenuintressimäära muutused määratakse kapitaliturgudel oksjoni teel, ei tea 
krediidiandja täpset uut määra enne oksjoni lõppemist ja võlakirjade müümist.

Muudatusettepanek 222
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et krediidiandja 
hindab enne krediidilepingu sõlmimist 
põhjalikult tarbija krediidivõimelisust, 
tuginedes teatavatele kriteeriumidele, nagu 
tarbija sissetulek, säästud, võlad ja muud 
rahalised kohustused. Kõnealune 
hindamine viiakse läbi sellise asjakohase 
teabe alusel, mida krediidiandja ja vajaduse 
korral krediidivahendaja saab tarbijalt ning 
asjakohastelt sise- ja välisallikatelt, 
kusjuures hindamine peab olema kooskõlas 
direktiivi 95/46/EÜ artikli 6 kohaste 
vajalikkuse ja proportsionaalsuse nõuetega. 
Liikmesriigid tagavad, et krediidiandjad 
kehtestavad tarbija krediidivõimelisuse 
hindamiseks asjakohased menetlused.
Kõnealused menetlused vaadatakse 

1. Liikmesriigid tagavad, et krediidiandja 
hindab enne krediidilepingu sõlmimist 
põhjalikult tarbija krediidivõimelisust ja 
krediidilepingu ning selle tingimuste 
taskukohasust tarbijale, tuginedes 
teatavatele avaldamisele kuuluvatele
kriteeriumidele, nagu tarbija sissetulek, 
säästud, võlad ja muud rahalised 
kohustused. Kõnealune hindamine viiakse 
läbi sellise asjakohase teabe alusel, mida 
krediidiandja ja vajaduse korral 
krediidivahendaja saab tarbijalt ning 
asjakohastelt sise- ja välisallikatelt, 
kusjuures hindamine peab olema kooskõlas 
direktiivi 95/46/EÜ artikli 6 kohaste 
vajalikkuse ja proportsionaalsuse nõuetega. 
Liikmesriigid tagavad tarbijate huvides, et 
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korrapäraselt läbi ja nende ajakohastatud 
andmed säilitatakse.

krediidiandjad kehtestavad tarbija
krediidivõimelisuse ja krediidilepingu 
ning selle tingimuste tarbijale 
taskukohasuse hindamiseks asjakohased
menetlused. Kõnealused menetlused 
vaadatakse korrapäraselt läbi ja nende 
ajakohastatud andmed säilitatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et krediidiandja 
hindab enne krediidilepingu sõlmimist 
põhjalikult tarbija krediidivõimelisust, 
tuginedes teatavatele kriteeriumidele, nagu 
tarbija sissetulek, säästud, võlad ja muud 
rahalised kohustused. Kõnealune 
hindamine viiakse läbi sellise asjakohase 
teabe alusel, mida krediidiandja ja vajaduse 
korral krediidivahendaja saab tarbijalt ning 
asjakohastelt sise- ja välisallikatelt, 
kusjuures hindamine peab olema kooskõlas 
direktiivi 95/46/EÜ artikli 6 kohaste 
vajalikkuse ja proportsionaalsuse nõuetega. 
Liikmesriigid tagavad, et krediidiandjad 
kehtestavad tarbija krediidivõimelisuse 
hindamiseks asjakohased menetlused. 
Kõnealused menetlused vaadatakse 
korrapäraselt läbi ja nende ajakohastatud 
andmed säilitatakse.

1. Liikmesriigid tagavad, et krediidiandja 
hindab enne krediidilepingu sõlmimist 
põhjalikult tarbija krediidivõimelisust, 
tuginedes teatavatele kriteeriumidele, nagu 
tarbija sissetulek, säästud, võlad ja muud 
rahalised kohustused. Juhul kui 
hindamine on seotud krediidilepinguga, 
mille kohaselt tarbija või tema sugulane ei 
kasuta üle 40% elamust ning mis lubab 
tarbijal üürida elamu tervikuna või 
osaliselt välja, võivad liikmesriigid lubada 
krediidiandjatel võtta krediidivõimelisuse 
hindamisel arvesse mõistlikku eeldatavat 
üüritulu. Kõnealune hindamine viiakse 
läbi sellise asjakohase teabe alusel, mida 
krediidiandja ja vajaduse korral 
krediidivahendaja saab tarbijalt ning 
asjakohastelt sise- ja välisallikatelt, 
kusjuures hindamine peab olema kooskõlas 
direktiivi 95/46/EÜ artikli 6 kohaste 
vajalikkuse ja proportsionaalsuse nõuetega. 
Liikmesriigid tagavad, et krediidiandjad 
kehtestavad tarbija krediidivõimelisuse 
hindamiseks asjakohased menetlused. 
Kõnealused menetlused vaadatakse 
korrapäraselt läbi ja nende ajakohastatud 
andmed säilitatakse.
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Or. en

Selgitus

Väljaüürimise eesmärgil üksikisiku tasandil (mitte ettevõtte kaudu) tehtavaid tehinguid ja 
osaliselt elamu- ning osaliselt kommertskinnisvaraga tehtavaid tehinguid loetakse isiklikuks 
laenamiseks kinnisvara tagatisel. Niisugused laenud makstakse lõpuks tagasi üüritulust, mis 
saadakse kinnisvarast ning mis põhinevad seega käesoleval üüritulul, mitte tarbija 
sissetulekul.

Muudatusettepanek 224
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et krediidiandja 
hindab enne krediidilepingu sõlmimist 
põhjalikult tarbija krediidivõimelisust, 
tuginedes teatavatele kriteeriumidele, nagu 
tarbija sissetulek, säästud, võlad ja muud 
rahalised kohustused. Kõnealune 
hindamine viiakse läbi sellise asjakohase 
teabe alusel, mida krediidiandja ja vajaduse 
korral krediidivahendaja saab tarbijalt ning 
asjakohastelt sise- ja välisallikatelt, 
kusjuures hindamine peab olema kooskõlas 
direktiivi 95/46/EÜ artikli 6 kohaste 
vajalikkuse ja proportsionaalsuse nõuetega. 
Liikmesriigid tagavad, et krediidiandjad 
kehtestavad tarbija krediidivõimelisuse 
hindamiseks asjakohased menetlused. 
Kõnealused menetlused vaadatakse 
korrapäraselt läbi ja nende ajakohastatud 
andmed säilitatakse.

1. Liikmesriigid tagavad, et krediidiandja 
hindab enne krediidilepingu sõlmimist 
põhjalikult tarbija krediidivõimelisust ja 
krediidilepingu ning selle tingimuste 
taskukohasust tarbijale, tuginedes 
teatavatele avaldamisele kuuluvatele
kriteeriumidele, nagu tarbija sissetulek, 
säästud, võlad ja muud rahalised 
kohustused. Kõnealune hindamine viiakse 
läbi sellise asjakohase teabe alusel, mida 
krediidiandja ja vajaduse korral 
krediidivahendaja saab tarbijalt ning 
asjakohastelt sise- ja välisallikatelt, 
kusjuures hindamine peab olema kooskõlas 
direktiivi 95/46/EÜ artikli 6 kohaste 
vajalikkuse ja proportsionaalsuse nõuetega.
Liikmesriigid tagavad tarbijate huvides, et 
krediidiandjad kehtestavad tarbija 
krediidivõimelisuse ja krediidilepingu 
ning selle tingimuste tarbijale 
taskukohasuse hindamiseks asjakohased 
menetlused. Kõnealused menetlused 
vaadatakse korrapäraselt läbi ja nende 
ajakohastatud andmed säilitatakse.

Or. en
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Muudatusettepanek 225
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tarbija krediidivõimelisuse 
hindamise eesmärgiks on muu hulgas 
ülemäärase võlgnevuse piiramine.
Maksevõimetuse korral vastutab 
krediidiandja selle eest, kui tema otsus 
põhineb madalakvaliteedilisel tarbija 
krediidivõimelisuse ja krediidilepingu 
sobilikkuse hindamisel. Vastutustundetu 
laenamise kulud kannab krediidiandja.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vajaduse korral tagavad 
liikmesriigid, et laenusumma ja 
kinnisvara väärtuse suhte kehtestamisel 
viiakse nõuetekohaselt läbi 
krediidilepingu tagatiseks kasutatava 
kinnisvara väärtuse hindamine.
Krediidiandjad teavitavad kõigist 
hindamistest ja võimalikest kahtlustest, 
mille nad kinnisvara väärtuse osas 
tuvastavad. Liikmesriigid tagavad, et 
kinnisvara hindamise teostavad 
sõltumatud ja tunnustatud osapooled.

Or. en

Selgitus

Kinnisvara hindamise kvaliteet on tarbija rahalise kindlustatuse hindamisel keskse 
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tähtsusega.

Muudatusettepanek 227
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Vajaduse korral tagavad
liikmesriigid, et laenusumma ja 
kinnisvara väärtuse suhte kehtestamisel 
viiakse nõuetekohaselt läbi 
krediidilepingu tagatiseks kasutatava 
kinnisvara väärtuse hindamine.
Krediidiandjad teavitavad kõigist 
hindamistest ja võimalikest kahtlustest, 
mille nad kinnisvara väärtuse osas 
tuvastavad. Krediidiandjad teavitavad 
kõigist hindamistest ja võimalikest 
kahtlustest, mille nad kinnisvara väärtuse 
osas tuvastavad. Juhul kui kinnisvara 
väärtuse hindamist ei viidud läbi 
nõuetekohaselt, võib kohus otsustada, et 
võlg annulleeritakse pärast tagasivõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui tarbija krediidivõimelisuse 
hindamise tulemused osutavad, et tarbija 
ei pruugi olla suuteline maksma krediiti 
tagasi krediidilepingu kestuse ajal, 
keeldub krediidiandja krediidi andmisest;

välja jäetud

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui tarbija krediidivõimelisuse 
hindamise tulemused osutavad, et tarbija 
ei pruugi olla suuteline maksma krediiti 
tagasi krediidilepingu kestuse ajal, 
keeldub krediidiandja krediidi andmisest;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Krediidiandja peab mõistagi krediidivõimelisuse hindamise tulemusi arvesse võtma, kuid 
väljapakutud jäik eeskiri võib viia soovimatute tagajärgedeni, nimelt selleni, et mõnele 
tarbijale keeldutakse ilma legitiimse põhjuseta andmast juurdepääsu krediidile. Piisama 
peaks sellest, et krediidiandjat kohustatakse krediidi andmise otsust tehes tegutsema 
kooskõlas artikli 5 lõikega 1 ausalt, õiglaselt ja professionaalselt ning kooskõlas tarbija 
parimate huvidega.

Muudatusettepanek 230
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui tarbija krediidivõimelisuse 
hindamise tulemused osutavad, et tarbija 
ei pruugi olla suuteline maksma krediiti 
tagasi krediidilepingu kestuse ajal, 
keeldub krediidiandja krediidi andmisest;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 231
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui tarbija krediidivõimelisuse 
hindamise tulemused osutavad, et tarbija 
ei pruugi olla suuteline maksma krediiti 
tagasi krediidilepingu kestuse ajal, 
keeldub krediidiandja krediidi andmisest;

a) kui tarbija krediidivõimelisuse 
hindamise tulemused on tema võime 
suhtes täita krediidilepingust tulenevaid 
lepingulisi kohustusi negatiivsed, aga
krediidiandja nõustub sellele vaatamata 
krediiti andma, märgib ta oma otsuse ja 
põhjendab seda ainult ettevaatuse mõttes;

Or. fr

Muudatusettepanek 232
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui tarbija krediidivõimelisuse 
hindamise tulemused osutavad, et tarbija ei 
pruugi olla suuteline maksma krediiti 
tagasi krediidilepingu kestuse ajal, 
keeldub krediidiandja krediidi andmisest;

a) kui tarbija krediidivõimelisuse 
hindamise tulemused osutavad, et tarbija ei 
pruugi olla suuteline täitma oma 
krediidilepingust tulenevaid kohustusi, 
esitab krediidiandja, juhul kui ta 
sellegipoolest krediiti annab, vajaduse 
korral järelevalve eesmärgil 
dokumenteeritud tõendid selle 
näitamiseks ning oma otsuse kinnituseks;

Or. en

Selgitus

Seadusjärgne keeld anda krediiti negatiivse krediidivõimelisuse hindamise tulemuse korral 
oleks ebaproportsionaalne, kuna see läheks vastuollu lepinguvabadusega.

Muudatusettepanek 233
Damien Abad
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui krediiditaotlus lükatakse tagasi, 
teavitab krediidiandja tarbijat viivitamata 
ja tasuta taotluse tagasilükkamise 
põhjustest;

b) kui krediiditaotlus lükatakse tagasi, võib
tarbija soovi korral krediidiandjalt 
paluda, et teda teavitataks taotluse 
tagasilükkamise põhjustest;

Or. fr

Muudatusettepanek 234
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui krediiditaotlus lükatakse tagasi, 
teavitab krediidiandja tarbijat viivitamata 
ja tasuta taotluse tagasilükkamise 
põhjustest;

b) kui krediiditaotlus lükatakse tagasi, 
teavitab krediidiandja tarbijat sellest
viivitamata ja tasuta;

Or. en

Selgitus

Teave tagasilükkamise põhjuste kohta võib viia selleni, et tarbijad muudavad oma taotlust, 
edastades valeteavet.

Muudatusettepanek 235
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) ilma et see piiraks direktiivi 95/46/EÜ 
artiklis 12 sätestatud õigust tutvuda 
andmetega, teatab krediidiandja juhul, 

välja jäetud
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kui krediiditaotlus lükatakse tagasi 
automatiseeritud otsuse alusel või teataval 
meetodil (nt automatiseeritud 
krediidihindamine) põhineva otsuse 
alusel, sellest tarbijale viivitamata ja 
tasuta ning selgitab talle automatiseeritud 
otsuse tegemise põhimõtteid;

Or. en

Muudatusettepanek 236
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) ilma et see piiraks direktiivi 95/46/EÜ 
artiklis 12 sätestatud õigust tutvuda 
andmetega, teatab krediidiandja juhul, 
kui krediiditaotlus lükatakse tagasi 
automatiseeritud otsuse alusel või teataval 
meetodil (nt automatiseeritud 
krediidihindamine) põhineva otsuse 
alusel, sellest tarbijale viivitamata ja 
tasuta ning selgitab talle automatiseeritud 
otsuse tegemise põhimõtteid;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See säte tuleks jätta välja seoses direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel) artikliga 15.

Muudatusettepanek 237
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) tarbija võib nõuda, et otsus vaadatakse 
läbi ilma automatiseeritud mehhanismi 
kasutamata.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle sätte lisandväärtus tarbijate jaoks on ebaselge.

Muudatusettepanek 238
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) tarbija võib nõuda, et otsus vaadatakse 
läbi ilma automatiseeritud mehhanismi 
kasutamata.

f) tarbija võib nõuda, et otsus vaadatakse 
läbi.

Or. en

Selgitus

Läbivaatamine ilma automatiseeritud mehhanismi kasutamata oleks krediidiandjatele eriti 
koormav.

Muudatusettepanek 239
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et kui 
lepinguosalised kavatsevad suurendada 
tarbijale antava krediidi kogusummat 
pärast krediidilepingu sõlmimist, 
ajakohastatakse krediidiandja käsutuses 
olevat finantsteavet tarbija kohta ning 

3. Liikmesriigid tagavad, et kui tarbija 
palub suurendada krediidi kogusummat 
pärast krediidilepingu sõlmimist, 
ajakohastatakse krediidiandja käsutuses 
olevat finantsteavet tarbija kohta ning 
hinnatakse uuesti tarbija 
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hinnatakse uuesti tarbija 
krediidivõimelisust enne krediidi 
kogusumma mis tahes märkimisväärset 
suurendamist.

krediidivõimelisust enne krediidi 
kogusumma mis tahes märkimisväärset 
suurendamist.

Or. en

Selgitus

Krediidi kogusumma võib suureneda ka muutuva laenuintressimäära tulemusena. Tuleks 
selgitada, et finantsteavet tuleb uuendada vaid juhul, kui tarbija soovib krediiti suurendada.

Muudatusettepanek 240
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lisaks tarbija krediidivõimelisuse 
hindamisele tagavad liikmesriigid, et 
krediidiandjad ja -vahendajad hangivad 
piisavalt teavet tarbija isikliku ja rahalise 
olukorra, eelistuste ja eesmärkide kohta 
ning kaaluvad oma tootevalikus piisaval 
hulgal eri krediidilepinguid, et määrata 
kindlaks tooted, mis ei ole tarbija 
vajaduste, rahalise olukorra ja isiklike 
asjaolude seisukohast ebasobivad. Sellisel 
kaalumisel tuginetakse ajakohasele teabele 
ja mõistlikele prognoosidele tarbija 
olukorra kohta pakutava krediidilepingu 
kestvuse ajal.

4. Lisaks tarbija krediidivõimelisuse 
hindamisele tagavad liikmesriigid, et 
krediidiandjad ja -vahendajad hangivad 
piisavalt teavet tarbija isikliku ja rahalise 
olukorra, eelistuste ja eesmärkide kohta 
ning kaaluvad oma tootevalikus piisaval 
hulgal eri krediidilepinguid, et määrata 
kindlaks tooted, mis on tarbija vajaduste, 
rahalise olukorra ja isiklike asjaolude 
seisukohast tema parimates huvides.
Sellisel kaalumisel tuginetakse ajakohasele 
teabele ja mõistlikele prognoosidele tarbija 
olukorra kohta pakutava krediidilepingu 
kestvuse ajal.

Ühtlasi tagavad liikmesriigid, et mis tahes 
teabepäring piirdub krediidivõimelisuse 
hindamise vajadusega ning et selle 
tarbeks kogutud teavet ei kasutata muudel
eesmärkidel. Tarbijal on täielik 
juurdepääs mis tahes teabele oma isikliku 
olukorra kohta ning tal on võimalus seda 
teavet vajaduse korral parandada.

Or. en
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Muudatusettepanek 241
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lisaks tarbija krediidivõimelisuse 
hindamisele tagavad liikmesriigid, et 
krediidiandjad ja -vahendajad hangivad 
piisavalt teavet tarbija isikliku ja rahalise 
olukorra, eelistuste ja eesmärkide kohta 
ning kaaluvad oma tootevalikus piisaval 
hulgal eri krediidilepinguid, et määrata 
kindlaks tooted, mis ei ole tarbija 
vajaduste, rahalise olukorra ja isiklike 
asjaolude seisukohast ebasobivad. Sellisel 
kaalumisel tuginetakse ajakohasele 
teabele ja mõistlikele prognoosidele 
tarbija olukorra kohta pakutava 
krediidilepingu kestvuse ajal.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 242
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lisaks tarbija krediidivõimelisuse 
hindamisele tagavad liikmesriigid, et 
krediidiandjad ja -vahendajad hangivad 
piisavalt teavet tarbija isikliku ja rahalise 
olukorra, eelistuste ja eesmärkide kohta 
ning kaaluvad oma tootevalikus piisaval 
hulgal eri krediidilepinguid, et määrata 
kindlaks tooted, mis ei ole tarbija 
vajaduste, rahalise olukorra ja isiklike 
asjaolude seisukohast ebasobivad. Sellisel 
kaalumisel tuginetakse ajakohasele 
teabele ja mõistlikele prognoosidele 
tarbija olukorra kohta pakutava 

välja jäetud
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krediidilepingu kestvuse ajal.

Or. en

Selgitus

Sõnastus näib osutavat, et krediidiandja peab paluma teavet tarbija asjaolude kohta kaks 
korda, esiteks krediidivõimelisuse hindamiseks ja teiseks pärast hindamise läbiviimist 
käesolevas lõikes sätestatud kohustuste täitmiseks. See tekitaks ebavajalikku bürokraatiat.

Muudatusettepanek 243
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
26 ning vastavalt artiklites 27 ja 28 
sätestatud tingimustele volitused määrata 
kindlaks ja muuta kriteeriumeid, mida 
võetakse arvesse, et hinnata 
krediidivõimelisust vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1 ja tagada, et krediiditooted 
ei oleks tarbija jaoks ebasobivad vastavalt 
käesoleva artikli lõikele 4.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 244
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijad
annavad krediiditaotluse raames 
krediidiandjatele ja vajaduse korral 
krediidivahendajatele täielikku ja õiget
teavet oma rahalise olukorra ja isiklike 
asjaolude kohta. Kõnealust teavet tuleks 

1. Liikmesriigid tagavad, et krediidiandjad
ja vajaduse korral krediidivahendajad 
taotlevad tarbijatelt krediiditaotluse käigus 
kogu vajalikku teavet oma rahalise 
olukorra ja isiklike asjaolude kohta.
Kõnealust teavet tuleks vajaduse korral 
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vajaduse korral tõendada sõltumatult 
kontrollitavast allikast pärit 
dokumentidega.

tõendada sõltumatult kontrollitavast 
allikast pärit dokumentidega.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses teabega, mida tarbija esitab selleks, 
et krediidiandja saaks põhjalikult hinnata 
tarbija krediidivõimelisust ja teha otsuse 
selle kohta, kas anda krediiti või mitte, 
tagavad liikmesriigid, et krediidiandjad 
määravad enne lepingu sõlmimist selgelt 
kindlaks teabe ning vajaduse korral 
sõltumatult kontrollitavad tõendid, mida 
tarbija peab esitama. Samuti tagavad 
liikmesriigid, et krediidiandjad määravad 
tähtaja, mille jooksul tarbijad peavad 
sellise teabe esitama.

Seoses teabega, mida lõike 1 alusel
tarbijalt taotletakse, tagavad liikmesriigid, 
et krediidiandjad määravad enne lepingu 
sõlmimist selgelt kindlaks teabe ning 
vajaduse korral sõltumatult kontrollitavad 
tõendid, mida tarbija peab esitama. Samuti 
tagavad liikmesriigid, et krediidiandjad 
määravad tähtaja, mille jooksul tarbijad 
peavad sellise teabe esitama.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et 
krediidiandjad ja vajaduse korral 
krediidivahendajad rakendavad 
asjakohast hoolikust, et kontrollida, kas 
tarbija on andnud vajalikku teavet, nagu 
seda lõike 1 alusel nõutakse. 
Liikmesriigid tagavad, et 
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krediidipakkumise järel ei või 
krediidiandja sanktsioneerida tarbijat 
selle eest, et ta ei paku täielikku teavet, 
kui krediidiandja või krediidivahendaja ei 
taotlenud tarbijalt kõnealust teavet või ei 
rakendanud asjakohast hoolikust, et 
tagada, et kõnealune täielik teave on 
antud.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik tagab ilma kedagi 
diskrimineerimata kõigile krediidiandjatele 
juurdepääsu andmebaasidele, mida 
kõnealuses liikmesriigis kasutatakse 
selleks, et hinnata tarbijate 
krediidivõimelisust ja järgida tarbija 
krediidikohustuste täitmist krediidilepingu 
kehtivuse ajal. Sellised andmebaasid 
hõlmavad eraõiguslike krediidiinfobüroode 
või –agentuuride hallatavaid andmebaase 
ning riiklikke krediidiregistreid.

1. Iga liikmesriik tagab ilma kedagi 
diskrimineerimata kõigile krediidiandjatele 
juurdepääsu andmebaasidele, mida 
kõnealuses liikmesriigis kasutatakse 
selleks, et hinnata tarbijate 
krediidivõimelisust ja järgida tarbija 
krediidikohustuste täitmist krediidilepingu 
kehtivuse ajal. Sellised andmebaasid 
hõlmavad eraõiguslike krediidiinfobüroode 
või –agentuuride hallatavaid andmebaase 
ning riiklikke krediidiregistreid.

Piiriülesel tasandil võib vahetada ainult 
negatiivset krediiditeavet, sealhulgas 
teavet negatiivse krediiditeabe puudumise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
26 ning vastavalt artiklites 27 ja 28 
sätestatud tingimustele volitused määrata 
kindlaks ühtsed krediidi registreerimise 
kriteeriumid ja andmetöötlusnõuded, 
mida kohaldatakse käesoleva artikli lõikes 
1 osutatud andmebaaside suhtes.

välja jäetud

Eelkõige määratakse selliste delegeeritud 
õigusaktidega kindlaks selliste 
andmebaaside suhtes kohaldatavad 
registreerimiskünnised ning 
määratletakse sellistes andmebaasides 
kasutatavad põhimõisted.

Or. en

Selgitus

Sellised delegeeritud volitused võivad viia kohustuseni koostada positiivse krediiditeabe 
andmebaasid. Hetkel saab Soomes koostada vaid negatiivse krediiditeabe andmeid 
sisaldavaid andmebaase. Olulisi üldiseid poliitikasuundi, nt andmekaitset, mõjutavaid 
muudatusi ei tohiks teha delegeeritud volitustega.

Muudatusettepanek 249
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
26 ning vastavalt artiklites 27 ja 28 
sätestatud tingimustele volitused määrata 
kindlaks ühtsed krediidi registreerimise 
kriteeriumid ja andmetöötlusnõuded, 
mida kohaldatakse käesoleva artikli lõikes 
1 osutatud andmebaaside suhtes.

välja jäetud

Eelkõige määratakse selliste delegeeritud 
õigusaktidega kindlaks selliste 
andmebaaside suhtes kohaldatavad 
registreerimiskünnised ning 
määratletakse sellistes andmebaasides 
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kasutatavad põhimõisted.

Or. en

Selgitus

Krediidiinfobüroode olulise rolli tõttu finantsteenuste sektoris ei ole selliste määratluste 
kehtestamine delegeeritud õigusaktide kaudu asjakohane. Ühtsete krediidi registreerimise 
kriteeriumide ja andmetöötlustingimuste defineerimine oleks krediidiregistritele ja eriti 
tarbijatele ning krediidiandjatele kulukas ettevõtmine. Puuduvad tõendid selle kohta, et see 
kulu oleks laiema hüpoteeklaenude turu tõhusa stimuleerimise näol õigustatud. Ilmneda 
võivad planeerimata tagajärjed.

Muudatusettepanek 250
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 26 
ning vastavalt artiklites 27 ja 28 sätestatud 
tingimustele volitused määrata kindlaks 
ühtsed krediidi registreerimise kriteeriumid 
ja andmetöötlusnõuded, mida kohaldatakse 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
andmebaaside suhtes.

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 26 
ning vastavalt artiklites 27 ja 28 sätestatud 
tingimustele volitused määrata kindlaks 
ühtsed krediidi registreerimise kriteeriumid 
negatiivsele krediidiinfole ja 
andmetöötlusnõuded, mida kohaldatakse 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
andmebaaside suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et otsuseid, 
mille on vastu võtnud tarbija 
päritoluliikmesriigi andmekaitse eest 
vastutavad ametiasutused või kohtud või 
muude liikmesriikide ametiasutused või 
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kohtud, kust andmed tarbija kohta pärit 
on, tunnustatakse ja need jõustatakse 
samaväärselt mis tahes muus liikmesriigis 
ning ilma, et tarbija peaks algatama 
edasisi haldusalaseid või õiguslikke 
menetlusi. Niisugused otsused hõlmavad 
muu hulgas valeandmete või valesti 
omistatud andmete juhtumeid, 
ebareeglipäraselt kogutud andmeid, 
ebareeglipäraseid eeldusi, vaidlustatud 
andmeid ja mis tahes sellest tulenevaid 
tegevusi, nagu kustutamine, 
parandamine, kommenteerimine või 
asjaomaste andmete kasutamise 
keelamine. Liikmesriigid tagavad, et 
tarbijaid teavitatakse mis tahes neid 
käsitlevate andmete piiriülesest 
edastamisest.
Andmete parandamisel on tarbijatel õigus 
oma krediidivõimelisuse uuesti 
hindamisele ja sellele järgnevale 
krediidilepingute kohandamisele ning 
ühtlasi sellest tulenevate edasiste kahjude 
kompenseerimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
käsitatakse nõustamist krediidi andmisest 
eraldiseisva teenusena. Sellist teenust võib 
turustada nõustamisena ainult juhul, kui 
teenust osutava isiku tasu on tarbija jaoks 
läbipaistev.

1. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
käsitatakse sõltumatut kodulaenuteemalist 
nõustamist krediidi andmisest eraldiseisva 
teenusena. Sellist teenust võib turustada 
sõltumatu kodulaenuteemalise
nõustamisena ainult juhul, kui teenust 
osutava isiku tasu on tarbija jaoks 
läbipaistev ning tarbijaga ei teki huvide 
konflikti. Kodulaenude nõustajad saavad 
end nimetada sõltumatuks vaid juhul, kui 
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nad võtavad arvesse kogu turgu.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et krediidiandja 
või -vahendaja teatab teatava toimingu 
raames tarbijale, kas tarbijat nõustatakse 
või mitte. Seda võib teha täiendava 
lepingueelse teabe abil. Kui tarbijat 
nõustatakse rohkem, kui on nõutud 
artiklites 5 ja 6, tagavad liikmesriigid, et 
krediidiandjad ja -vahendajad:

2. Liikmesriigid tagavad, et krediidiandja 
või -vahendaja teatab teatava toimingu 
raames tarbijale, kas tarbijat nõustatakse, ja 
kus vajalik, näitavad ära hinna, mille 
tarbija peab nõustamise eest tasuma. Seda 
võib teha täiendava lepingueelse teabe abil. 
Kui tarbijat nõustatakse rohkem, kui on 
nõutud artiklites 5 ja 6, tagavad 
liikmesriigid, et krediidiandjad ja -
vahendajad:

Or. en

Selgitus

Sõnastuse selgitamine eesmärgiga eristada selgelt nõustamise pakkumise juhud nendest 
juhtudest, kui nõustamist ei ole.

Muudatusettepanek 254
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kaaluvad piisaval hulgal turul 
pakutavaid krediidilepinguid, nii et oleks 
võimalik soovitada tarbija vajaduste, 
rahalise olukorra ja isiklike asjaolude 
seisukohast kõige sobivamat 
krediidilepingut;

a) kaaluvad piisaval hulgal turul 
pakutavaid krediidilepinguid ja pakkujaid, 
nii et oleks võimalik soovitada tarbija 
vajaduste, rahalise olukorra ja isiklike 
asjaolude seisukohast kõige sobivamat 
krediidilepingut;
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Or. en

Muudatusettepanek 255
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kaaluvad piisaval hulgal turul 
pakutavaid krediidilepinguid, nii et oleks 
võimalik soovitada tarbija vajaduste, 
rahalise olukorra ja isiklike asjaolude
seisukohast kõige sobivamat
krediidilepingut;

a) avalikustavad tarbijale, milliseid 
krediidilepinguid nad pakuvad, nii et
tarbija on teadlik, mille alusel 
soovitatakse tarbija vajaduste, rahalise 
olukorra ja isiklike asjaolude seisukohast 
sobivat krediidilepingut;

Or. en

Muudatusettepanek 256
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kaaluvad piisaval hulgal turul
pakutavaid krediidilepinguid, nii et oleks 
võimalik soovitada tarbija vajaduste, 
rahalise olukorra ja isiklike asjaolude 
seisukohast kõige sobivamat 
krediidilepingut;

 a) kaaluvad piisaval hulgal krediidiandja 
või -vahendaja tootevalikus pakutavaid 
krediidilepinguid, nii et oleks võimalik 
soovitada tarbija vajaduste, rahalise 
olukorra ja isiklike asjaolude seisukohast 
kõige sobivamat krediidilepingut;

Or. en

Selgitus

Oleks ebarealistlik nõuda krediidiandjatelt nõustamist teise krediidiandja pakkumiste kohta. 

Muudatusettepanek 257
Liem Hoang Ngoc
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) krediidiandjate- ja vahendajate antud 
sõltumatu kodulaenude nõustamine 
dokumenteeritakse tarbijale.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et valitsuse 
poolt rahastatud sõltumatud asutused 
annavad tarbijatele selget, kallutamata 
teavet piisavalt suure hulga 
krediidilepingute kohta, mis on turul 
kättesaadavad.

Or. en

Selgitus

Sõltumatud asutused võiksid tarbijatele anda objektiivset ja kallutamata teavet. See oleks 
täiendavaks võimaluseks või alternatiiviks krediidiandjate ja krediidivahendajate pakutavale 
nõustamisele.

Muudatusettepanek 259
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijal on 
seadusjärgne või lepingust tulenev õigus 
täita krediidilepingust tulenevad 
kohustused enne lepingu kehtivuse lõppu

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijal on 
seadusjärgne õigus täita krediidilepingust 
tulenevad kohustused enne lepingu 
kehtivuse lõppu Sellistel juhtudel tuleks 
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Sellistel juhtudel tuleks õiglaselt 
vähendada tarbija krediidi kogukulu, mis 
koosneb intressist ja kuludest lepingu 
järelejäänud kestuse jooksul.

õiglaselt vähendada tarbija krediidi 
kogukulu, mis koosneb intressist ja 
kuludest lepingu järelejäänud kestuse 
jooksul.

Or. fr

Muudatusettepanek 260
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijal on 
seadusjärgne või lepingust tulenev õigus 
täita krediidilepingust tulenevad 
kohustused enne lepingu kehtivuse lõppu. 
Sellistel juhtudel tuleks õiglaselt 
vähendada tarbija krediidi kogukulu, mis 
koosneb intressist ja kuludest lepingu 
järelejäänud kestuse jooksul.

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijal on 
seadusjärgne või lepingust tulenev õigus 
täita täielikult või osaliselt 
krediidilepingust tulenevad kohustused 
enne lepingu kehtivuse lõppu. Sellistel 
juhtudel tuleks õiglaselt vähendada tarbija 
krediidi kogukulu, mis koosneb intressist ja 
kuludest lepingu järelejäänud kestuse 
jooksul.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine tarbijakrediidi direktiivi artikli 16 lõikega 1. On tähtis, et tarbijal on õigus 
laen osaliselt ennetähtaegselt tagasi maksta.

Muudatusettepanek 261
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijal on 
seadusjärgne või lepingust tulenev õigus 
täita krediidilepingust tulenevad 
kohustused enne lepingu kehtivuse lõppu.
Sellistel juhtudel tuleks õiglaselt 

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijal on 
seadusjärgne õigus täita krediidilepingust 
tulenevad kohustused enne lepingu 
kehtivuse lõppu. Sellistel juhtudel tuleks 
õiglaselt vähendada tarbija krediidi 
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vähendada tarbija krediidi kogukulu, mis 
koosneb intressist ja kuludest lepingu 
järelejäänud kestuse jooksul.

kogukulu, mis koosneb intressist ja 
kuludest lepingu järelejäänud kestuse 
jooksul.

Or. es

Muudatusettepanek 262
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijal on 
seadusjärgne või lepingust tulenev õigus 
täita krediidilepingust tulenevad 
kohustused enne lepingu kehtivuse lõppu.
Sellistel juhtudel tuleks õiglaselt 
vähendada tarbija krediidi kogukulu, mis 
koosneb intressist ja kuludest lepingu 
järelejäänud kestuse jooksul.

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijal on 
seadusjärgne õigus täita krediidilepingust 
tulenevad kohustused enne lepingu 
kehtivuse lõppu. Sellistel juhtudel tuleks 
õiglaselt vähendada tarbija krediidi 
kogukulu, mis koosneb intressist ja 
kuludest lepingu järelejäänud kestuse 
jooksul.

Or. en

Selgitus

Tarbijatel peaks käesoleva artikli tingimuste alusel olema alati ennetähtaegse tagasimaksmise 
õigus.

Muudatusettepanek 263
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada, et lõike 1 
kohast õigust saab kasutada teatavatel 
tingimustel. Sellised tingimused võivad 
hõlmata õiguse kasutamise tähtaega, 
erinevat käsitlemist olenevalt 
intressimäära laadist või piiranguid 
seoses asjaoludega, mille korral saab 

Liikmesriigid sätestavad, et nende turul 
järgitakse järgmisi põhimõtteid:
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õigust kasutada. Lisaks võivad 
liikmesriigid ette näha, et krediidiandjatel 
on õigus saada õiglast ja objektiivselt 
põhjendatud kompensatsiooni selliste 
võimalike kulude eest, mis on otseselt 
seotud krediidi ennetähtaegse 
tagastamisega. Kui krediidi 
ennetähtaegne tagastamine toimub ajal, 
mil intressimäär on fikseeritud, võib 
kõnealuse õiguse kasutamise võimalust 
igal juhul siduda asjaoluga, et tarbijal on 
erihuvi.

a) tarbijal on õigus igal ajal tagasi 
maksta;
b) ennetähtaegse tagastamise eest ei tohi 
tasu nõuda; liikmesriigid võivad seada 
ülempiiri tagastamise kompensatsiooni 
summale või välistada üldse 
kompensatsiooni vastavalt oma 
kodulaenuturu eripärale;
c) juhul kui kompensatsioon ei ole juba 
fikseeritud või selle ülempiir seatud 
madalamale tasemele, arvutatakse 
kompensatsioon nõuetekohaselt 
määratletud ja läbipaistval meetodil.
Tagasimaksvad tarbijad saavad 
kompensatsiooni juhul, kui 
ennetähtaegne tagastamine toimub ajal, 
kui turu intressimäärad soosivad 
krediidiandjat;
d) tarbijaid teavitatakse nende õigusest 
tagastada krediit ennetähtaegselt ning 
eeldatavast kompensatsiooni summast 
juba lepingueelses faasis vastavalt riigi 
eripäradele.

e) muutuva intressimääraga lepingud ei 
võimalda ennetähtaegse tagastamise 
kompensatsiooni;
f) fikseeritud intressimääradega lepingute 
ennetähtaegne tagastamine on lubatud 
ilma kompensatsioonita kuni fikseeritud 
perioodi lõpuni. Liikmesriikidel on õigus 
kehtestada fikseeritud perioodi 
maksimaalne pikkus;
g) krediidi taasfinantseerimise puhul teise 
krediidiandjaga on hüpoteegi 
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registreerimise tasud piiratud või jäetakse 
ära;
h) lepingutes võib näha ette muid ilma 
kompensatsioonita tagasimaksmise 
võimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 264
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada, et lõike 1 
kohast õigust saab kasutada teatavatel 
tingimustel. Sellised tingimused võivad 
hõlmata õiguse kasutamise tähtaega, 
erinevat käsitlemist olenevalt intressimäära 
laadist või piiranguid seoses asjaoludega, 
mille korral saab õigust kasutada. Lisaks 
võivad liikmesriigid ette näha, et 
krediidiandjatel on õigus saada õiglast ja 
objektiivselt põhjendatud kompensatsiooni 
selliste võimalike kulude eest, mis on 
otseselt seotud krediidi ennetähtaegse 
tagastamisega. Kui krediidi ennetähtaegne 
tagastamine toimub ajal, mil intressimäär 
on fikseeritud, võib kõnealuse õiguse 
kasutamise võimalust igal juhul siduda 
asjaoluga, et tarbijal on erihuvi.

Liikmesriigid võivad sätestada, et lõike 1 
kohast õigust saab kasutada teatavatel 
tingimustel. Sellised tingimused võivad 
hõlmata õiguse kasutamise tähtaega, 
erinevat käsitlemist olenevalt intressimäära 
laadist või piiranguid seoses asjaoludega, 
mille korral saab õigust kasutada. Lisaks 
võivad liikmesriigid ette näha, et 
krediidiandjatel on õigus saada õiglast ja 
objektiivselt põhjendatud kompensatsiooni 
selliste võimalike kulude eest, mis on 
otseselt seotud krediidi ennetähtaegse 
tagastamisega. Kui krediidi ennetähtaegne 
tagastamine toimub ajal, mil intressimäär 
on fikseeritud, võib kõnealuse õiguse 
kasutamise võimalust igal juhul siduda 
asjaoluga, et tarbijal on õigustatud huvi.

Or. de

Muudatusettepanek 265
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 1



AM\881849ET.doc 95/116 PE475.786v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada, et lõike 1 
kohast õigust saab kasutada teatavatel 
tingimustel. Sellised tingimused võivad 
hõlmata õiguse kasutamise tähtaega, 
erinevat käsitlemist olenevalt intressimäära 
laadist või piiranguid seoses asjaoludega, 
mille korral saab õigust kasutada. Lisaks 
võivad liikmesriigid ette näha, et 
krediidiandjatel on õigus saada õiglast ja 
objektiivselt põhjendatud kompensatsiooni 
selliste võimalike kulude eest, mis on 
otseselt seotud krediidi ennetähtaegse 
tagastamisega. Kui krediidi ennetähtaegne 
tagastamine toimub ajal, mil intressimäär 
on fikseeritud, võib kõnealuse õiguse 
kasutamise võimalust igal juhul siduda 
asjaoluga, et tarbijal on erihuvi.

Liikmesriigid võivad sätestada, et lõike 1 
kohast õigust saab kasutada teatavatel 
tingimustel. Sellised tingimused võivad 
hõlmata õiguse kasutamise tähtaega, 
erinevat käsitlemist olenevalt intressimäära 
laadist või piiranguid seoses asjaoludega, 
mille korral saab õigust kasutada. Lisaks 
võivad liikmesriigid ette näha, et 
krediidiandjatel on õigus saada õiglast ja 
objektiivselt põhjendatud kompensatsiooni 
selliste võimalike kulude eest, mis on 
otseselt seotud krediidi ennetähtaegse 
tagastamisega. Kui krediidi ennetähtaegne 
tagastamine toimub ajal, mil –
krediidilepingu sõlmimisel või hilisemal 
ajahetkel – intressimäär on fikseeritud, 
võib kõnealuse õiguse kasutamise 
võimalust igal juhul siduda asjaoluga, et 
tarbijal on erihuvi.

Or. de

Muudatusettepanek 266
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada, et lõike 1 
kohast õigust saab kasutada teatavatel 
tingimustel. Sellised tingimused võivad 
hõlmata õiguse kasutamise tähtaega, 
erinevat käsitlemist olenevalt 
intressimäära laadist või piiranguid 
seoses asjaoludega, mille korral saab 
õigust kasutada. Lisaks võivad 
liikmesriigid ette näha, et krediidiandjatel 
on õigus saada õiglast ja objektiivselt
põhjendatud kompensatsiooni selliste 
võimalike kulude eest, mis on otseselt 
seotud krediidi ennetähtaegse 

Liikmesriigid võivad ette näha, et 
krediidiandjatel on õigus saada õiglast 
kompensatsiooni, kui see on põhjendatud,
selliste võimalike kulude eest, mis on 
otseselt seotud krediidi ennetähtaegse 
tagastamisega. See kompensatsioon tuleb 
seega välja arvutada läbipaistval ja 
lepingu sõlmimise ajal eelnevalt 
kindlaksmääratud meetodil.
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tagastamisega. Kui krediidi ennetähtaegne 
tagastamine toimub ajal, mil intressimäär 
on fikseeritud, võib kõnealuse õiguse 
kasutamise võimalust igal juhul siduda 
asjaoluga, et tarbijal on erihuvi.

Tarbijat tuleb selgelt teavitada lõikes 1 
osutatud õigusest ning kompensatsiooni 
summast või elementidest, mille alusel see 
välja arvutatakse.

Or. fr

Muudatusettepanek 267
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada, et lõike 1 
kohast õigust saab kasutada teatavatel 
tingimustel. Sellised tingimused võivad 
hõlmata õiguse kasutamise tähtaega, 
erinevat käsitlemist olenevalt 
intressimäära laadist või piiranguid 
seoses asjaoludega, mille korral saab 
õigust kasutada. Lisaks võivad 
liikmesriigid ette näha, et krediidiandjatel 
on õigus saada õiglast ja objektiivselt 
põhjendatud kompensatsiooni selliste 
võimalike kulude eest, mis on otseselt 
seotud krediidi ennetähtaegse 
tagastamisega. Kui krediidi 
ennetähtaegne tagastamine toimub ajal, 
mil intressimäär on fikseeritud, võib 
kõnealuse õiguse kasutamise võimalust 
igal juhul siduda asjaoluga, et tarbijal on 
erihuvi.

Liikmesriigid tagavad, et krediidiandjad ei 
karistaks tarbijaid, kes kasutavad lõike 1 
kohast õigust, ja säilitavad hüvitamise 
krediidiandjale, tagades samal ajal turu 
tõhususe.

Or. es
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Muudatusettepanek 268
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada, et lõike 1 
kohast õigust saab kasutada teatavatel 
tingimustel. Sellised tingimused võivad 
hõlmata õiguse kasutamise tähtaega, 
erinevat käsitlemist olenevalt intressimäära 
laadist või piiranguid seoses asjaoludega, 
mille korral saab õigust kasutada. Lisaks 
võivad liikmesriigid ette näha, et 
krediidiandjatel on õigus saada õiglast ja 
objektiivselt põhjendatud kompensatsiooni 
selliste võimalike kulude eest, mis on 
otseselt seotud krediidi ennetähtaegse 
tagastamisega. Kui krediidi ennetähtaegne 
tagastamine toimub ajal, mil intressimäär 
on fikseeritud, võib kõnealuse õiguse 
kasutamise võimalust igal juhul siduda 
asjaoluga, et tarbijal on erihuvi.

Liikmesriigid võivad sätestada, et lõike 1 
kohast õigust saab kasutada teatavatel 
tingimustel. Sellised tingimused võivad 
hõlmata õiguse kasutamise tähtaega, 
erinevat käsitlemist olenevalt intressimäära 
laadist või piiranguid seoses asjaoludega, 
mille korral saab õigust kasutada. Kui 
liikmesriigid kehtestavad sellised 
tingimused, ei tohi need muuta lõikes 1 
osutatud õiguse kasutamist tarbija jaoks 
liiga keeruliseks või koormavaks.

Lisaks näevad liikmesriigid ette, et 
krediidiandjatel on õigus saada õiglast ja 
objektiivselt põhjendatud kompensatsiooni 
selliste võimalike kulude ja kahjumi eest, 
mis on otseselt seotud krediidi 
ennetähtaegse tagastamisega. Kui krediidi 
ennetähtaegne tagastamine toimub ajal, mil 
intressimäär on fikseeritud, võib kõnealuse 
õiguse kasutamise võimalust igal juhul 
siduda asjaoluga, et tarbijal on 
õiguspärane huvi.

Or. en

Selgitus

Kuigi tarbijatel peaks alati olema ennetähtaegse tagastamise õigus, võib selle õiguse 
kasutamine põhjustada krediidiandjale rahalist kahju. Oleks õiglane, kui krediidiandja saab 
kompensatsiooni ennetähtaegse tagastamisega otseselt seotud kahju eest. Viis, kuidas 
kompensatsioon arvutatakse, peaks tarbijale võimalikult läbipaistev olema.
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Muudatusettepanek 269
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid kehtestavad sellised 
tingimused, ei tohi need muuta lõikes 1 
osutatud õiguse kasutamist tarbija jaoks 
liiga keeruliseks või koormavaks.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 270
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Elamukinnisvara hindamine
1. Liikmesriigid tagavad, et hindajad, kes 
viivad läbi elamukinnisvara hindamisi, 
mida kasutatakse krediidilepingute 
tagatise väärtuse kindlakstegemiseks, 
viiakse läbi vastavalt rahvusvahelistele 
hindamisstandarditele.
2. Liikmesriigid tagavad, et hindajad, kes 
viivad läbi hindamisi, mida krediidiandjad 
kasutavad tagatise väärtuse 
kindlaksmääramiseks ja hindaja valimise, 
hindamisaruande määramise ning 
hindamisprotsessi jälgimise eest 
vastutavad isikud on objektiivse ja 
erapooletu hinnangu andmiseks piisavalt 
sõltumatud krediidiandjast, tarbijast ning 
vajaduse korral krediidivahendajast.
Liikmesriigid võivad määratleda 
lisakriteeriumid, mida kasutatakse 
hindajate ametialase pädevuse 
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määramiseks, näiteks akrediteeritud 
tunnistused, tunnustatud koolitus ja 
läbiviimise kontrollimine. Need 
kriteeriumid ei tohi sisaldada nõuet, et 
hindaja peab olema asutatud liikmesriigi 
territooriumil.
Kinnisvara hindamise aruannete 
läbipaistvuse ja täpsuse kindlustamiseks 
teevad liikmesriigid turule kättesaadavaks 
kogu avaliku alusteabe, mis on seotud 
kinnisvaraga ja tehingutega, nii et seda 
saab lihtsalt taaskasutada.

Or. en

Selgitus

Ühtsete hindamisstandardite vastuvõtmine hõlbustab piiriülese laenamise edendamist ja 
kinnisvara hindamise aruannete usaldusväärsuse suurendamist piiriüleselt. Krediidi 
otsustamisprotsess peaks olema selliselt struktureeritud, et see tagab kinnisvara hindamiste 
määramise eest ja protsessi kontrollimise eest vastutajate sõltumatuse oma otsustes.
Ametialase pädevuse nõuetekohane kinnitamine on keskne selle tagamiseks, et hindaja järgib 
ühist eetikakoodeksit. Andmete täpsus ja kättesaadavus on kesksed, nagu nõutakse 
selgesõnaliselt direktiivis 98/2003/EÜ.

Muudatusettepanek 271
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Krediidivahendajatele annab loa artikli 3 
punktis e sätestatud toimingute tegemiseks 
artikli 4 kohane pädev asutus nende 
päritoluliikmesriigis. Selline tegevusluba 
antakse krediidivahendaja 
päritoluliikmesriigis kehtestatud nõuete 
alusel, kusjuures täidetud peavad olema 
artiklis 20 sätestatud kutsesobivusnõuded.

1. Krediidivahendajatele annab loa või 
registreerib need artikli 3 punktis e 
sätestatud toimingute tegemiseks artikli 4 
kohane pädev asutus nende 
päritoluliikmesriigis. Selline tegevusluba 
antakse või registreerimine toimub
krediidivahendaja päritoluliikmesriigis 
kehtestatud nõuete alusel, kusjuures 
täidetud peavad olema artiklites 6 ja 21 
sätestatud nõuded. Edaspidi loa kohta 
sätestatu kehtib ka registreerimise kohta.
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Or. en

Selgitus

Tarbijakaitse seisukohalt on oluline, et krediidivahendajatel oleks kohustus täita artiklites 6 
ja 21 sätestatud nõuded. Seda, kas menetlust nimetatakse loa andmiseks või registreerimiseks, 
peaksid otsustama liikmesriigid vastavalt oma haldustraditsioonidele. Selles kontekstis tuleb 
märkida ka seda, et vastavalt direktiivile 2002/92/EÜ on registreerimine 
kindlustusvahendajatele kohustuslik.

Muudatusettepanek 272
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et tegevusloa
saanud krediidivahendajate tegevuse üle 
teostab järelevalvet artikli 4 kohane pädev
asutus nende päritoluliikmesriigis.

4. Liikmesriigid tagavad, et tegevusloa 
saanud krediidivahendajate tegevuse üle 
teostab järelevalvet artikli 4 kohane
asjaomane pädev asutus vastuvõtvas
liikmesriigis. Vastuvõtva liikmesriigi 
pädevatel asutustel on volitus sekkuda, 
kui loa saanud krediidivahendajad ei 
täida neile käesoleva direktiiviga 
määratud kohustusi ja ülesandeid.
Vastuvõtva liikmesriigi pädeval asutusel 
on õigus keelduda juurdepääsust passile, 
kui neil on piisavalt põhjust kahelda, et 
juurdepääsevad vahendajad vastavad 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eeltingimustele.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide reguleerivatel asutustel peaks olema võimalik säilitada äritegevuse ja 
aruandluse nõuded nende jurisdiktsioonis tegutsevatele vahendajatele kõrgetasemelise 
tarbijakitse säilitamise võimaldamise eesmärgil.

Muudatusettepanek 273
Cristian Silviu Buşoi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriikidel on õigus keelata 
tarbijate mis tahes maksed 
krediidiandjatele ja krediidivahendajatele 
enne krediidilepingu tegelikku sõlmimist.

Or. en

Selgitus

See säte on vajalik pettusekatsete vältimiseks.

Muudatusettepanek 274
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui krediidivahendajal on filiaal 
liikmesriigis, mis ei ole tema 
päritoluliikmesriik, tagab selle liikmesriigi 
pädev asutus, kus filiaal asub, et filiaali 
poolt selle territooriumil osutatavad 
teenused vastavad artiklites 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ja 18 sätestatud 
nõuetele ja nende kohaselt vastuvõetud 
meetmetele.
Selle liikmesriigi pädeval asutusel, kus 
filiaal asub, on õigus kontrollida filiaali 
tööd ning nõuda muudatusi, mis on 
kindlasti vajalikud selleks, et pädev asutus 
saaks jõustada artiklites 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 17 ja 18 ja/või nende 
kohaselt vastu võetud meetmetes 
sätestatud kohustusi, mis on seotud 
filiaali poolt pädeva asutuse territooriumil 
osutatavate teenuste ja/või tegevustega.

Or. en
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Selgitus

Tagatakse, et vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel on võimalik reguleerida 
ettevõtlustegevust oma territooriumil, võttes arvesse mõju tarbijakaitsele.

Muudatusettepanek 275
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui vastuvõtva liikmesriigi pädeval 
asutusel on selge ja tõendatav alus arvata, 
et tema territooriumil teenuste osutamise 
vabaduse alusel või filiaalina tegutsev 
krediidivahendaja rikub käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustusi, teatab ta 
sellest päritoluliikmesriigi pädevale 
asutusele, kes peab võtma asjakohaseid 
meetmeid. Kui päritoluliikmesriigi pädeva 
asutuse võetud meetmetest hoolimata 
tegutseb asjaomane krediidivahendaja 
jätkuvalt viisil, mis kahjustab selgelt 
vastuvõtva liikmesriigi tarbijate huve või 
turgude nõuetekohast toimimist, tehakse 
järgmist:

4. Kui vastuvõtva liikmesriigi pädeval 
asutusel on selge ja tõendatav alus arvata, 
et tema territooriumil teenuste osutamise 
vabaduse alusel või filiaalina tegutsev 
krediidivahendaja rikub käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustusi, kusjuures 
direktiivis ei anta vastuvõtva liikmesriigi 
pädevale asutusele volitusi, teatab ta 
sellest päritoluliikmesriigi pädevale 
asutusele, kes peab võtma asjakohaseid 
meetmeid. Kui päritoluliikmesriigi pädeva 
asutuse võetud meetmetest hoolimata 
tegutseb asjaomane krediidivahendaja 
jätkuvalt viisil, mis kahjustab selgelt 
vastuvõtva liikmesriigi tarbijate huve või 
turgude nõuetekohast toimimist, tehakse 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Tagatakse, et vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel on võimalik reguleerida 
ettevõtlustegevust oma territooriumil, võttes arvesse mõju tarbijakaitsele.

Muudatusettepanek 276
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui vastuvõtva liikmesriigi pädev 
asutus kinnitab, et krediidivahendaja, 
kellel on pädeva asutuse territooriumil 
filiaal, rikub selles riigis käesoleva 
direktiivi alusel kehtestatud õigus- või 
regulatiivsätteid, kus vastuvõtva 
liikmesriigi pädevale asutusele antakse 
volitused, nõuavad need asutused 
asjaomaselt krediidivahendajalt sellise 
rikkumise lõpetamist.
Kui vastuvõtva liikmesriigi pädeva 
asutuse võetud meetmetest hoolimata 
tegutseb asjaomane krediidivahendaja 
jätkuvalt viisil, mis kahjustab selgelt 
vastuvõtva liikmesriigi tarbijate huve või 
turgude nõuetekohast toimimist, tehakse 
järgmist:
a) vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 
võtab pärast päritoluliikmesriigi pädeva 
asutuse teavitamist kõik asjakohased 
meetmed, mis on vajalikud tarbijate ja 
turgude toimimise kaitseks ja mille hulka 
kuulub ka võimalus takistada eeskirju 
rikkuvatel investeerimisühingutel mis 
tahes edasiste tehingute algatamist oma 
territooriumil; nendest meetmetest 
teatatakse viivitamata komisjonile;
b) lisaks võib vastuvõtva liikmesriigi 
pädev asutus suunata küsimuse Euroopa 
Pangandusjärelevalvele ning paluda 
temalt abi vastavalt määruse (EÜ) 
1093/2010 artiklile 19. Sellisel juhul võib 
Euroopa Pangandusjärelevalve tegutseda 
vastavalt talle selles artiklis antud 
volitustele.

Or. en

Selgitus

Tagatakse, et vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel on võimalik reguleerida 
ettevõtlustegevust oma territooriumil, võttes arvesse mõju tarbijakaitsele.
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Muudatusettepanek 277
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad ette sanktsioonid, 
mida kohaldatakse juhul, kui tarbijad 
teadlikult esitavad mittetäielikku või 
ebaõiget teavet, et saada 
krediidivõimelisuse kohta positiivne 
hinnang, kui täieliku ja õige teabe 
esitamise korral oleks antud 
krediidivõimelisuse kohta negatiivne 
hinnang, ja seetõttu ei suuda tarbijad täita 
krediidilepingust tulenevaid kohustusi, 
ning võtavad kõik meetmed, et tagada 
kõnealuste sanktsioonide rakendamine.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 278
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kasutades vajaduse korral 
olemasolevaid asutusi, tagavad
liikmesriigid asjakohase ja tõhusa kaebuste 
ja kahjuhüvitusnõuete korra, et oleks 
võimalik lahendada kohtuväliselt käesoleva 
direktiivi kohaseid õigusi ja kohustusi 
käsitlevaid vaidlusi krediidiandjate ja 
tarbijate ning krediidivahendajate ja 
tarbijate vahel. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et kõik krediidiandjad ja -
vahendajad on seotud ühe või mitme 
kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete korda 
kohaldava asutusega.

1. Liikmesriigid tagavad asjakohase, 
sõltumatu, tasakaalustatud ja tõhusa 
kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete korra, et 
oleks võimalik lahendada kohtuväliselt 
käesoleva direktiivi kohaseid õigusi ja 
kohustusi käsitlevaid vaidlusi 
krediidiandjate ja tarbijate ning 
krediidivahendajate ja tarbijate vahel.
Olemasolevaid asutusi võib kasutada 
juhul, kui need on neutraalsed ja 
tasakaalustatud. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et kõik krediidiandjad ja -
vahendajad on seotud ühe või mitme 
kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete korda 
kohaldava asutusega.
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Or. en

Selgitus

ADR-skeemide rakendamisel on Euroopa lõikes suuri erinevusi. Mõnes liikmesriigis on ADR-
skeemid pakkujatest tõeliselt sõltumatud, mõnes teises riigis see nii ei ole.

Muudatusettepanek 279
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta vastu artikli 6 lõikes 4, artikli 8 
lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 lõikes 
3, artikli 14 lõikes 5 ja artikli 16 lõikes 2
osutatud delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta vastu artikli 12 lõikes 5 
osutatud delegeeritud õigusakte.

Or. en

Selgitus

Tehniline muudatus seoses eelnevate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 280
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 6 lõikes 4, artikli 8 lõikes 4, artikli 
9 lõikes 3, artikli 10 lõikes 3, artikli 14 
lõikes 5 ja artikli 16 lõikes 2 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta.

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 12 lõikes 5 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

Or. en

Selgitus

Tehniline muudatus seoses eelnevate muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 281
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) hinnatakse tarbijate rahulolu Euroopa 
standardse teabelehega;

a) hinnatakse tarbijate rahulolu Euroopa 
standardse teabelehega ja selle 
kasutamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 282
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) hinnatakse tarbijate rahulolu Euroopa 
standardse teabelehega;

a) hinnatakse Euroopa standardse
teabelehe täitmist ja kasutamist, tarbijate
arusaamist sellest ja nende rahulolu selle 
lehega;

Or. es

Muudatusettepanek 283
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa –II jagu – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) krediidilepingute puhul, mille suhtes on 
lepitud kokku fikseeritud laenuintress 
esialgseks ajavahemikuks, mille lõppedes 
on määratud uus laenuintress, mida on 
seejärel kokkulepitud näitaja alusel 
korrapäraselt kohandatud, lähtutakse 

j) krediidilepingute puhul, mille suhtes on 
lepitud kokku fikseeritud laenuintress 
esialgseks ajavahemikuks, mille lõppedes 
on määratud uus laenuintress, mida on 
seejärel kokkulepitud näitaja alusel 
korrapäraselt kohandatud, lähtutakse 
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krediidi kulukuse aastamäära arvutamisel 
eeldusest, et fikseeritud laenuintressiga 
ajavahemiku lõpus on laenuintress sama 
kui krediidi kulukuse aastamäära 
arvutamise ajal, mis põhineb kokkulepitud 
näitaja väärtusel sel ajal.

krediidi kulukuse aastamäära arvutamisel 
eeldusest, et fikseeritud laenuintressiga 
ajavahemiku lõpus on laenuintress sama 
kui krediidi kulukuse aastamäära 
arvutamise ajal, mis põhineb kokkulepitud 
näitaja väärtusel sel ajal. Vähemalt 
esialgse viie aasta pikkuse perioodi 
jooksul fikseeritud laenuintressiga 
krediidilepingutel ja eriti juhul, kui 
lepingus on kavandatud uus fikseeritud 
laenuintress ning muutuvate tingimuste 
osas lepitakse kokku üksnes juhuks, kui 
fikseeritud kokkulepet ei ole veel 
saavutatud, võetakse arvesse ainult 
esialgset fikseeritud laenuintressi.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – A osa – Euroopa standardse teabelehe näidis – sissejuhatav osa - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See dokument koostati [kuupäev] 
vastuseks Teie teabepäringule. 
Dokumendiga ei kaasne laenuandjale 
kohustust laenu anda.

See dokument koostati [kuupäev] 
vastuseks Teie teabepäringule.
Dokumendiga ei kaasne laenuandjale 
seaduslikult siduvat pakkumist või 
kohustust laenu anda.

Or. en

Selgitus

On vaja selgitada, et Euroopa standardne teabeleht ei ole seaduslikult siduv pakkumine 
tarbijale.

Muudatusettepanek 285
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – A osa – Euroopa standardse teabelehe näidis – punkt 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Laenuandja 1. Krediidiandja (vajaduse korral) ja 
krediidivahendaja

Or. en

Selgitus

Kuna artikli 9 lõike 2 kohane Euroopa standardse teabelehe andmise kohustus hõlmab 
krediidiandjat. Seetõttu tuleks lisada vahendaja.

Muudatusettepanek 286
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – A osa – Euroopa standardse teabelehe näidis – punkt 1 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalveasutus: [järelevalveasutuse 
nimi ja veebileht]

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sellel viitel ei ole lisandväärtust ning see võib tekitada segadust, kuna krediidiandja juba 
esitab teabe asutusesisese kaebuste skeemi kohta.

Muudatusettepanek 287
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – A osa – Euroopa standardse teabelehe näidis – punkt 1 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontaktisik: [kontaktisiku täielikud 
kontaktandmed]

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kontaktisiku kohta teabe lisamine on varieeruv, kuna kontaktisiku nimi võib laenu 
tagasimaksmise ajal muutuda.

Muudatusettepanek 288
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – A osa – Euroopa standardse teabelehe näidis – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Iga osamakse suurus 5. Tagastatava laenu puhul iga osamakse 
suurus

Or. en

Selgitus

Võrreldes esialgse Euroopa standardse teabelehe punktiga 9 seoses iga osamakse suurusega 
ei võeta käesolevas punktis arvesse ainult intressist koosnevaid hüpoteeklaene. Euroopa 
standardne teabeleht peaks tulema toime mitte üksnes tagasimakstavate hüpoteeklaenudega, 
vaid ka ainult intressimaksega hüpoteeklaenudega, mida ELi teatud liikmesriikides pakutakse.

Muudatusettepanek 289
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – A osa – Euroopa standardse teabelehe näidis – 6. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Näitlik tagasimaksegraafik välja jäetud
Selles graafikus on esitatud summa, mis 
tuleb maksta iga [sagedus].
Osamakse (veerg [asjakohane number]) 
sisaldab makstavat intressi (veerg 
[asjakohane number]), tasutud põhiosa 
(veerg [asjakohane number]) ja vajaduse 
korral muid kulusid (veerg [asjakohane 
number]). Vajaduse korral: Muude 
kulude veerus kajastatud kulud hõlmavad 
[kulude loetelu]. Tasumata põhiosa (veerg 
[asjakohane number]) on pärast igat 
osamakset maksta jääv laenusumma.
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[Laenu summa ja vääring]

[Laenu kestus]
[Intressimäär]
[Graafik]
(Vajaduse korral) [Hoiatus osamaksete 
suuruse võimaliku muutuse kohta]

Or. en

Selgitus

Arvestades suurt infohulka, mis näitlikus tagasimaksegraafikus sisaldub, tehakse ettepanek 
viia see Euroopa standardse teabelehe lõppu.

Muudatusettepanek 290
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – A osa – Euroopa standardse teabelehe näidis – punkt 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(Vajaduse korral) [Hoiatus osamaksete 
suuruse võimaliku muutuse kohta]

(Vajaduse korral) [Hoiatus osamaksete 
suuruse võimaliku muutuse kohta ja 
intressimäära muutustest sõltuvate 
erinevate stsenaariumide kohta]

Or. en

Muudatusettepanek 291
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – A osa – Euroopa standardse teabelehe näidis – punkt 7 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Palun veenduge, et olete teadlikud kõigist 
muudest laenuga kaasnevatest maksudest
ja kuludest (nt notaritasud).

Palun pange tähele järgmisi laenuga 
kaasnevaid kulusid:
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[Notaritasud]
[Registreerimistasud]
[Hindamistasud]
[Vastavalt riigi õigusaktidele 
kohaldatavad maksud]
(Vajaduse korral) [Muud kulud, mis on 
seotud laenuga seonduvate kohustustega 
vastavalt riigi õigusaktidele)]
(Vajaduse korral) [Tasud muude teenuste 
eest, mis krediidiandjaga kokku on lepitud 
(näiteks konto hooldustasud, kindlustus 
jne)].

Or. en

Muudatusettepanek 292
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – A osa – Euroopa standardse teabelehe näidis – punkt 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(Vajaduse korral) Teil ei ole võimalik 
seda laenu ennetähtaegselt tagastada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 293
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – A osa – Euroopa standardse teabelehe näidis – punkt 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(Vajaduse korral) Teil ei ole võimalik 
seda laenu ennetähtaegselt tagastada.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Tarbijal peks alati olema võimalik laen ennetähtaegselt tagastada.

Muudatusettepanek 294
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – A osa – Euroopa standardse teabelehe näidis – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. Näitlik tagasimaksegraafik
Selles graafikus on esitatud summa, mis 
tuleb maksta iga [sagedus].
Osamakse (veerg [asjakohane number]) 
sisaldab makstavat intressi (veerg 
[asjakohane number]), tasutud põhiosa 
(veerg [asjakohane number]) ja vajaduse 
korral muid kulusid (veerg [asjakohane 
number]). Vajaduse korral: Muude 
kulude veerus kajastatud kulud hõlmavad 
[kulude loetelu]. Tasumata põhiosa (veerg 
[asjakohane number]) on pärast igat 
osamakset maksta jääv laenusumma.
[Laenu summa ja vääring]
[Laenu kestus]
[Intressimäär]
[Graafik]
[Hoiatus osamaksete suuruse võimaliku 
muutuse kohta]

Or. en

Selgitus

Arvestades suurt infohulka, mis näitlikus tagasimaksegraafikus sisaldub, tehakse ettepanek 
viia see Euroopa standardse teabelehe lõppu.

Muudatusettepanek 295
Cristian Silviu Buşoi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa standardse teabelehe täitmisel 
tuleb järgida järgmiseid suuniseid.

Euroopa standardse teabelehe täitmisel 
tuleb järgida järgmiseid suuniseid ning 
teave tuleb esitada lihtsas selges keeles, 
mis on keskmisele tarbijale arusaadav.

Or. en

Selgitus

Euroopa standardne teabeleht peaks olema keskmisele tarbijale arusaadav.

Muudatusettepanek 296
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – 6. jagu – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kui intressimäär kuulub 
läbivaatamisele ning osamakse suurus 
pärast igat läbivaatamist ei ole teada, võib 
krediidiandja märkida 
tagasimaksegraafikus sama osamakse kogu 
krediidilepingu kestuse kohta. Sel juhul 
pöörab krediidiandja laenuvõtja tähelepanu 
sellele asjaolule, eristades visuaalselt 
teadaolevad ja hüpoteetilised summad (nt 
kasutades erinevat kirjatüüpi, raami või 
varjutatust). Lisaks selgitatakse selgelt 
loetavalt, millistel ajavahemikel ja miks 
võivad graafikus esitatud summad 
muutuda. Samuti märgib krediidiandja: 1)
(vajaduse korral) kohaldatavad ülem- ja 
alammäärad; 2) näite selle kohta, kuidas 
osamakse suurus muutub, kui intressimäär 
suureneb või väheneb 1% võrra või 
rohkem, kui see on intressimäära 
tavapärast kõikumisulatust arvesse võttes 
realistlikum, ning 3) intressi ülemmäära 
korral osamakse summa halvima võimaliku 
stsenaariumi korral.

(4) Kui intressimäär kuulub 
läbivaatamisele ning osamakse suurus 
pärast igat läbivaatamist ei ole teada, võib 
krediidiandja märkida 
tagasimaksegraafikus sama osamakse kogu 
krediidilepingu kestuse kohta. Sel juhul 
pöörab krediidiandja tarbija tähelepanu 
sellele asjaolule, eristades visuaalselt 
teadaolevad ja hüpoteetilised summad (nt 
kasutades erinevat kirjatüüpi, raami või 
varjutatust). Lisaks selgitatakse selgelt 
loetavalt, millistel ajavahemikel ja miks 
võivad graafikus esitatud summad 
muutuda. Samuti märgib krediidiandja:
(a) (vajaduse korral) kohaldatavad ülem- ja 
alammäärad;
(b) näite selle kohta, kuidas osamakse 
suurus muutub, kui intressimäär suureneb 
või väheneb 1% võrra või rohkem, kui see 
on intressimäära tavapärast 
kõikumisulatust arvesse võttes 
realistlikum; ning
(c) intressi ülemmäära korral osamakse 
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summa halvima võimaliku stsenaariumi 
korral või ülempiiri puudumisel näitliku 
halvima stsenaariumi, mida võib 
delegeeritud õigusaktidega veelgi 
täpsustada.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – 7. jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Samuti loetleb krediidiandja kulud liigi 
kaupa, märkides summa, isiku, kelle see 
tuleb maksta, ning maksmise tähtaja. Kui 
summa ei ole teada, märgib krediidiandja 
võimaliku alam- või ülemmäära või selle, 
kuidas summa arvutatakse.

(2) Samuti esitab krediidiandja lahti 
kirjutatud loetelu kõigist kuludest, 
märkides summa, isiku, kelle see tuleb 
maksta, ning maksmise tähtaja. Kui summa 
ei ole teada, märgib krediidiandja 
võimaliku alam- või ülemmäära või selle, 
kuidas summa arvutatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 298
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – 7. jagu – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Krediidiandja teavitab tarbijat tema 
vabadusest valida kõrvalteenused oma 
valikul teiselt pakkujalt.

Or. en

Selgitus

Tarbijat tuleks nõuetekohaselt teavitada tema vabadusest valida kõrvalteenuste pakkuja.
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Muudatusettepanek 299
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a lisa
Minimaalsed pädevusnõuded
1. Krediidiandja- ja vahendaja töötajate 
minimaalsed pädevusnõuded peaks 
hõlmama järgmist:
a) asjakohane teave hüpoteeklaenude ja 
kõrvalteenuste kohta, mida tavaliselt koos 
hüpoteeklaenudega pakutakse;
b) asjakohane teave selle liikmesriigi 
seadusandluse kohta, kus toodet 
müüakse;
c) asjakohased teadmised ja arusaamine 
kinnisvara ostmise protsessist selles 
liikmesriigis, kus toodet müüakse;
d) asjakohased teadmised tagatise 
hindamisest;
e) asjakohased teadmised maaregistrite 
ülesehitusest ja toimimisest selles 
liikmesriigis, kus tagatis asub;
f) asjakohane finants- ja majandusalase 
pädevuse tase;
g) asjakohased teadmised eetikast;
h) võime hinnata tarbija 
krediidivõimelisust.
2. Asjakohane teadmiste ja pädevuse tase 
tuleks määratleda alljärgneva põhjal:
a) tunnustatud kvalifikatsioon, sealhulgas 
tunnistused, kraadid, ametialane koolitus, 
pädevustestid; või
b) ametialane kogemus, mida võib 
määratleda minimaalse aastate arvu järgi, 
mis on töötatud krediiditoodete 
väljatöötamise, levitamise või 
vahendamisega seotud aladel.
3. Liikmesriigid võivad teha erisusi 
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krediidiandja töötajate, krediidivahendaja 
töötajate ja nende juhatuse liikmete 
ametialaste nõuete taseme vahel.

Or. en


