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Tarkistus 102
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON DIREKTIIVI asunto-
omaisuutta koskevista luottosopimuksista 

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON DIREKTIIVI asunto-
omaisuutta koskevista luottosopimuksista
ja kiinnitysluottosopimuksista

Or. en

Tarkistus 103
María Irigoyen Pérez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Komissio lupasi 13. huhtikuuta 2011 
esittämässään tiedonannossa 
"Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti –
12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja 
luottamuksen lisäämiseksi"
(KOM(2011)0206) jatkaa "lainanottajien 
parempaa suojaamista 
kiinnelainamarkkinoilla".

Or. es

Tarkistus 104
María Irigoyen Pérez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Finanssikriisi on osoittanut, että 
markkinatoimijoiden vastuuton 
käyttäytyminen voi heikentää 
rahoitusjärjestelmän perusteita synnyttäen 
luottamuspulaa kaikkien osapuolten ja 
erityisesti kuluttajien keskuudessa sekä 
aiheuttaa vakavia sosiaalisia ja taloudellisia 
seurauksia. Monet kuluttajat ovat 
menettäneet luottamuksensa finanssialaan, 
ja luotonottajat ovat yhä useammin 
joutuneet vaikeuksiin lainojensa 
lyhennyksissä, mikä on lisännyt 
maksulaiminlyöntejä ja pakkomyyntejä. 
Finanssikriisin yhteydessä ilmenneiden 
ongelmien ratkaisemiseksi ja tehokkaiden, 
kilpailuun perustuvien sisämarkkinoiden 
turvaamiseksi komissio on ehdottanut 
kiinteää asunto-omaisuutta koskeviin 
luottosopimuksiin liittyviä toimenpiteitä, 
muun muassa luotettavaa kehystä 
luotonvälitystä varten. Tällaisten 
toimenpiteiden tavoitteena on luoda 
vastuulliset ja luotettavat markkinat 
tulevaisuutta varten ja palauttaa kuluttajien 
luottamus.

(3) Finanssikriisi on osoittanut, että 
markkinatoimijoiden vastuuton 
käyttäytyminen voi heikentää 
rahoitusjärjestelmän perusteita synnyttäen 
luottamuspulaa kaikkien osapuolten ja 
erityisesti kuluttajien keskuudessa sekä 
aiheuttaa vakavia sosiaalisia ja taloudellisia 
seurauksia. Monet kuluttajat ovat 
menettäneet luottamuksensa finanssialaan, 
ja luotonottajat ovat yhä useammin 
joutuneet vaikeuksiin lainojensa 
lyhennyksissä, mikä on lisännyt 
maksulaiminlyöntejä ja pakkomyyntejä.
Finanssikriisin yhteydessä ilmenneiden 
ongelmien ratkaisemiseksi ja sellaisten
tehokkaiden, kilpailuun perustuvien 
sisämarkkinoiden turvaamiseksi, jotka 
takaavat rahoitusvakauden ja 
kuluttajansuojan, komissio on ehdottanut 
kiinteää asunto-omaisuutta koskeviin 
luottosopimuksiin liittyviä toimenpiteitä, 
muun muassa luotettavaa kehystä 
luotonvälitystä varten. Tällaisten 
toimenpiteiden tavoitteena on luoda 
vastuulliset ja luotettavat markkinat 
tulevaisuutta varten ja palauttaa kuluttajien 
luottamus.

Or. es

Tarkistus 105
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sovellettavan oikeudellisen kehyksen 
ansiosta kuluttajien olisi voitava luottaa 
siihen, että luotonantajat ja luotonvälittäjät 
toimivat kuluttajan etujen mukaisesti.
Keskeinen tekijä kuluttajien luottamuksen 

(16) Sovellettavan oikeudellisen kehyksen 
ansiosta kuluttajien olisi voitava luottaa 
siihen, että luotonantajat ja luotonvälittäjät 
toimivat kuluttajan etujen mukaisesti.
Keskeinen tekijä kuluttajien luottamuksen 
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varmistamisessa on se, että alalta vaaditaan 
suurta tasapuolisuutta, rehellisyyttä ja 
ammattimaisuutta. Vaikka tässä 
direktiivissä olisi edellytettävä, että 
asianmukainen tietämys ja pätevyys 
osoitetaan laitoksen tasolla, jäsenvaltioilla 
olisi myös oltava vapaus ottaa käyttöön tai 
pitää yllä vastaavia yksittäisiin 
luonnollisiin henkilöihin sovellettavia 
vaatimuksia.

varmistamisessa on se, että alalta vaaditaan 
suurta tasapuolisuutta, rehellisyyttä ja 
ammattimaisuutta. Tässä direktiivissä olisi 
edellytettävä asianmukaisen tietämyksen 
ja pätevyyden osoittamista laitoksen 
tasolla sekä luonnollisen henkilön tasolla, 
jos kyseessä on yksin työskentelevä 
luotonvälittäjä.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien suojelemiseksi ja yhtäläisten toimintaedellytysten takaamiseksi on tärkeää, että 
jokainen luottojen myyntiin ja välittämiseen suoraan osallistuva henkilö pystyy osoittamaan 
tehtäviensä hoitamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Tämä koskee myös luotonvälittäjää, joka 
toimii yksin ilman henkilöstöä.

Tarkistus 106
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Saadakseen kuluttajat 
kiinnostumaan tietystä tuotteesta 
luotonantajat ja luotonvälittäjät käyttävät 
usein mainoksia, joissa mainostetaan 
monesti erityisehtoja. Sen vuoksi 
kuluttajia olisi suojattava sopimattomilta 
ja harhaanjohtavilta menettelyiltä, ja 
heillä olisi oltava mahdollisuus verrata 
mainoksia. Jotta he voisivat verrata eri 
tarjouksia, tarvitaan erityisiä säännöksiä 
kiinteää asunto-omaisuutta koskevien 
luottosopimusten mainostamisesta sekä 
luettelo kuluttajille suunnattuihin 
mainoksiin ja markkinointiaineistoon 
sisällytettävistä tiedoista. Tällaisissa 
säännöksissä otettaisiin huomioon 
kiinteää asunto-omaisuutta koskevien 
luottosopimusten erityispiirteet kuten se 

Poistetaan.
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seikka, että kuluttaja voi menettää asunto-
omaisuutensa, jos lainan takaisinmaksuja 
ei suoriteta. Jäsenvaltioilla olisi 
kansallisessa lainsäädännössään edelleen 
oltava mahdollisuus asettaa tai pitää 
voimassa sellaista mainontaa koskevia 
tiedonantovaatimuksia, jossa ei anneta 
tietoja luoton kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 107
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan varmistaa paras 
mahdollinen avoimuus ja estää 
väärinkäytöt, jotka johtuvat mahdollisista 
eturistiriidoista kuluttajien käyttäessä 
luotonvälittäjien palveluja, luotonvälittäjät 
olisi velvoitettava antamaan tietyt tiedot 
ennen palvelujensa suorittamista. Niiden 
olisi muun muassa annettava tiedot 
henkilöllisyydestään sekä sidoksistaan 
luotonantajiin, esimerkiksi siitä, ottavatko 
ne huomioon monien vai ainoastaan 
joidenkin luotonantajien tuotteet.
Luotonvälittäjien, jotka eivät ole sidoksissa 
yhteen luotonantajaan tai 
luotonantajaryhmään, olisi myös 
annettava kuluttajille tiedot siitä, että 
luotonantajat, joiden puolesta kyseiset 
luotonvälittäjät toimivat, maksavat niille 
mahdollisesti palkkioita, sekä tiedot 
palkkioiden mahdollisista vaihteluista.

(21) Jotta voidaan varmistaa paras 
mahdollinen avoimuus ja estää 
väärinkäytöt, jotka johtuvat mahdollisista 
eturistiriidoista kuluttajien käyttäessä 
luotonvälittäjien palveluja, luotonvälittäjät 
olisi velvoitettava antamaan tietyt tiedot 
ennen palvelujensa suorittamista. Niiden 
olisi muun muassa annettava tiedot 
henkilöllisyydestään sekä sidoksistaan 
luotonantajiin, esimerkiksi siitä, ottavatko 
ne huomioon monien vai ainoastaan 
joidenkin luotonantajien tuotteet.
Luotonvälittäjien olisi myös annettava 
kuluttajille tiedot siitä, että luotonantajat, 
joiden puolesta kyseiset luotonvälittäjät 
toimivat, maksavat niille mahdollisesti 
palkkioita, sekä tiedot palkkioiden 
mahdollisista vaihteluista. Jäsenvaltioiden 
olisi taattava yhtäläiset 
toimintaedellytykset vaatimalla 
vertailukelpoisia tietoja luotonantajien 
jakelukustannuksista. 

Or. en
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Perustelu

Suorien luotonantajien ja sidoksissa olevien välittäjien palkkioita koskevien vaatimusten olisi 
vastattava riippumattomien välittäjien palkkiota koskevia vaatimuksia, jotta voitaisiin taata 
yhtäläiset toimintaedellytykset ja vastaava kuluttajansuojan taso ja jotta helpotettaisiin 
vertailujen tekemistä.

Tarkistus 108
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Luottokelpoisuuden arvioinnissa olisi 
otettava huomioon kaikki tarpeelliset 
tekijät, jotka voivat vaikuttaa kuluttajan 
kykyyn suorittaa takaisinmaksuja koko 
laina-ajan, muun muassa kuluttajan tulot, 
säännölliset menot, luottopisteytys, 
aiemmat luottotiedot, kyky selviytyä koron 
tarkistuksista sekä muut voimassa olevat 
luottositoumukset. Lisäsäännökset voivat 
olla tarpeen, jotta voidaan kehittää edelleen 
eri osatekijöitä, jotka voidaan ottaa 
luottokelpoisuuden arvioinnissa huomioon.
Jäsenvaltiot voivat antaa ohjeita 
menetelmästä ja perusteista, joilla 
kuluttajan luottokelpoisuutta arvioidaan, 
esimerkiksi rajoittamalla luototusastetta 
tai lainan ja tulojen suhdetta.

(24) Luottokelpoisuuden arvioinnissa olisi 
otettava huomioon kaikki tarpeelliset 
tekijät, jotka voivat vaikuttaa kuluttajan 
kykyyn suorittaa takaisinmaksuja koko 
laina-ajan, muun muassa kuluttajan tulot, 
säännölliset menot, luottopisteytys, 
aiemmat luottotiedot, kyky selviytyä koron 
tarkistuksista sekä muut voimassa olevat 
luottositoumukset. Lisäsäännökset voivat 
olla tarpeen, jotta voidaan kehittää edelleen 
eri osatekijöitä, jotka voidaan ottaa 
luottokelpoisuuden arvioinnissa huomioon.

Or. en

Perustelu

Tätä voitaisiin käsitellä paremmin pääomavaatimuksia koskevalla direktiivillä.

Tarkistus 109
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(25) Luottokelpoisuuden arvioinnin, joka
antaa kielteisen tuloksen, olisi osoitettava 
luotonantajalle, että kuluttajalla ei ole 
varaa luottoon, jolloin luotonantajan ei 
pitäisi myöntää luottoa. Kielteinen tulos 
voi johtua monista eri syistä, kuten 
tietokantaan tehdystä hausta tai 
negatiivisesta luottopisteytyksestä.
Myönteiseen tulokseen johtavan 
luottokelpoisuuden arvioinnin ei pitäisi 
velvoittaa luotonantajaa myöntämään 
luottoa.

(25) Jos luottokelpoisuuden arviointi antaa 
kielteisen tuloksen, luotto olisi
myönnettävä vain poikkeustapauksessa.
Valvovan viranomaisen olisi tallennetta 
asiaa koskevat tiedot tarkastuksia varten. 
Kielteinen tulos voi johtua monista eri 
syistä, kuten tietokantaan tehdystä hausta 
tai negatiivisesta luottopisteytyksestä.
Myönteiseen tulokseen johtavan 
luottokelpoisuuden arvioinnin ei pitäisi 
velvoittaa luotonantajaa myöntämään 
luottoa.

Or. de

Tarkistus 110
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Luottokelpoisuuden arvioinnin, joka 
antaa kielteisen tuloksen, olisi osoitettava 
luotonantajalle, että kuluttajalla ei ole 
varaa luottoon, jolloin luotonantajan ei 
pitäisi myöntää luottoa. Kielteinen tulos 
voi johtua monista eri syistä, kuten 
tietokantaan tehdystä hausta tai 
negatiivisesta luottopisteytyksestä.
Myönteiseen tulokseen johtavan 
luottokelpoisuuden arvioinnin ei pitäisi 
velvoittaa luotonantajaa myöntämään 
luottoa.

(25) Luottokelpoisuuden arvioinnin, joka 
antaa kielteisen tuloksen, olisi osoitettava 
luotonantajalle, että kuluttajalla ei ole 
varaa luottoon. Kielteinen tulos voi johtua 
monista eri syistä, kuten tietokantaan 
tehdystä hausta tai negatiivisesta 
luottopisteytyksestä. Myönteiseen 
tulokseen johtavan luottokelpoisuuden 
arvioinnin ei pitäisi velvoittaa 
luotonantajaa myöntämään luottoa.

Or. en

Tarkistus 111
Phil Prendergast
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Kuluttajan olisi annettava 
luotonantajalle tai luotonvälittäjälle kaikki 
saatavissa olevat olennaiset tiedot 
taloudellisesta ja henkilökohtaisesta 
tilanteestaan luottokelpoisuuden arvioinnin 
helpottamiseksi. Kuluttajalle ei saisi 
kuitenkaan koitua haittaa siitä, jos hän ei 
kykene antamaan tiettyjä tietoja tai arvioita 
taloudellisen tilanteensa tulevasta 
kehityksestä. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
vahvistaa asianmukaiset seuraamukset 
sellaisia tilanteita varten, joissa kuluttajat 
tietoisesti antavat puutteellisia tai 
virheellisiä tietoja.

(26) Kuluttajan olisi annettava 
luotonantajalle kaikki saatavissa olevat 
olennaiset tiedot taloudellisesta ja 
henkilökohtaisesta tilanteestaan 
luottokelpoisuuden arvioinnin 
helpottamiseksi. Kuluttajalle ei saisi
kuitenkaan koitua haittaa siitä, jos hän ei 
kykene antamaan tiettyjä tietoja tai arvioita 
taloudellisen tilanteensa tulevasta 
kehityksestä. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
vahvistaa asianmukaiset seuraamukset 
sellaisia tilanteita varten, joissa kuluttajat 
tietoisesti antavat puutteellisia tai 
virheellisiä tietoja.

Or. en

Perustelu

Välittäjät eivät ole vastuussa kuluttajan luottokelpoisuuden arvioinnista eikä heillä ole 
samanlaista mahdollisuutta saada tietoja kuin luotonantajalla, minkä vuoksi heitä ei pidä 
mainita tässä yhteydessä.

Tarkistus 112
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Jos luottohakemuksen hylkääminen 
perustuu tietokantahaulla saatuihin 
tietoihin tai tällaisten tietojen puutteeseen, 
luotonantajan olisi ilmoitettava tästä 
kuluttajalle ja mainittava käytetyn 
tietokannan nimi ja kaikki muut 
direktiivissä 95/46/EY edellytetyt tiedot, 
jotta kuluttaja voisi käyttää oikeuttaan 
tutustua tietokannassa käsiteltyihin itseään 
koskeviin henkilötietoihin ja tarvittaessa 

(29) Jos luottohakemuksen hylkääminen 
perustuu tietokantahaulla saatuihin 
tietoihin tai tällaisten tietojen puutteeseen, 
luotonantajan olisi ilmoitettava tästä 
kuluttajalle ja mainittava käytetyn 
tietokannan nimi ja kaikki muut 
direktiivissä 95/46/EY edellytetyt tiedot, 
jotta kuluttaja voisi käyttää oikeuttaan 
tutustua tietokannassa käsiteltyihin itseään 
koskeviin henkilötietoihin ja tarvittaessa 
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oikaista, poistaa tai suojata niitä. Jos 
luottohakemuksen hylkääminen perustuu 
automatisoituun päätökseen tai 
systemaattisiin menetelmiin, kuten 
luottopisteytysjärjestelmiin, luotonantajan 
olisi ilmoitettava tästä kuluttajalle ja 
selostettava päätökseen liittyvä logiikka 
sekä järjestelyt, joiden avulla kuluttaja voi 
pyytää, että päätöstä tarkastellaan 
uudelleen muulla kuin automatisoidulla 
menettelyllä. Luotonantajaa ei saisi 
kuitenkaan vaatia antamaan tällaisia 
tietoja, jos niiden antaminen on kielletty 
muussa unionin lainsäädännössä, 
esimerkiksi rahanpesua tai terrorismin 
rahoitusta koskevassa lainsäädännössä. 
Tällaisia tietoja ei myöskään saisi antaa, 
jos se olisi vastoin yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden tavoitteita, kuten rikosten 
torjuntaa, tutkintaa tai selvittämistä tai 
syytteeseenpanoa.

oikaista, poistaa tai suojata niitä. Jos 
luottohakemuksen hylkääminen perustuu 
automatisoituun päätökseen tai 
systemaattisiin menetelmiin, kuten 
luottopisteytysjärjestelmiin, luotonantajan 
olisi ilmoitettava kuluttajalle siitä ja 
järjestelyistä, joiden avulla kuluttaja voi 
pyytää, että päätöstä tarkastellaan 
uudelleen.

Or. en

Tarkistus 113
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta kuluttaja kykenisi ymmärtämään 
palvelun luonteen, hänet olisi saatava 
tiedostamaan, mitä tarkoittaa yksilöllinen 
suositus ("neuvonta"), jossa suositetaan 
hänen tarpeisiinsa ja taloudelliseen 
tilanteeseensa sopivia luottosopimuksia, 
ja milloin on kyse tällaisen suosituksen 
antamisesta ja milloin ei. Niiden, jotka 
antavat neuvontaa, olisi noudatettava 
yleisiä standardeja sen varmistamiseksi, 
että kuluttajalle esitellään erilaisia tuotteita, 
jotka vastaavat hänen tarpeitaan ja 
tilannettaan. Tämän palvelun olisi 
perustuttava tasapuoliseen ja riittävän 

(31) Jotta kuluttaja kykenisi ymmärtämään 
palvelun luonteen, hänet olisi saatava 
tiedostamaan, mitä tarkoittaa tietylle 
kuluttajalle annettava yhteen tai 
useampaan luottosopimukseen liittyvä 
kuluttajan tarpeita parhaiten vastaava
yksilöllinen suositus ("neuvonta") ja 
milloin on kyse tällaisen suosituksen 
antamisesta ja milloin ei. Niiden, jotka 
antavat neuvontaa, olisi noudatettava 
yleisiä standardeja sen varmistamiseksi, 
että kuluttajalle esitellään erilaisia tuotteita, 
jotka vastaavat hänen tarpeitaan ja 
tilannettaan. Tämän palvelun olisi 
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laajaan analyysiin markkinoilla tarjolla 
olevista tuotteista sekä kuluttajan 
taloudellisen tilanteen, mieltymysten ja 
tavoitteiden lähempään tarkasteluun.
Arvioinnin olisi perustuttava ajantasaisiin 
tietoihin ja kohtuullisiin oletuksiin 
kuluttajan tilanteesta laina-aikana.
Jäsenvaltiot voivat täsmentää, miten tietyn 
tuotteen soveltuvuus kuluttajalle olisi 
arvioitava neuvonnan yhteydessä.

perustuttava tasapuoliseen ja riittävän 
laajaan analyysiin markkinoilla tarjolla 
olevista tuotteista sekä kuluttajan 
taloudellisen tilanteen, mieltymysten ja 
tavoitteiden lähempään tarkasteluun.
Arvioinnin olisi perustuttava ajantasaisiin 
tietoihin ja kohtuullisiin oletuksiin 
kuluttajan tilanteesta laina-aikana.
Jäsenvaltiot voivat täsmentää, miten tietyn 
tuotteen soveltuvuus kuluttajalle olisi 
arvioitava neuvonnan yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 114
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta kuluttaja kykenisi ymmärtämään 
palvelun luonteen, hänet olisi saatava 
tiedostamaan, mitä tarkoittaa yksilöllinen 
suositus ("neuvonta"), jossa suositetaan 
hänen tarpeisiinsa ja taloudelliseen 
tilanteeseensa sopivia luottosopimuksia, ja 
milloin on kyse tällaisen suosituksen 
antamisesta ja milloin ei. Niiden, jotka 
antavat neuvontaa, olisi noudatettava 
yleisiä standardeja sen varmistamiseksi, 
että kuluttajalle esitellään erilaisia tuotteita, 
jotka vastaavat hänen tarpeitaan ja 
tilannettaan. Tämän palvelun olisi 
perustuttava tasapuoliseen ja riittävän 
laajaan analyysiin markkinoilla tarjolla 
olevista tuotteista sekä kuluttajan 
taloudellisen tilanteen, mieltymysten ja 
tavoitteiden lähempään tarkasteluun.
Arvioinnin olisi perustuttava ajantasaisiin 
tietoihin ja kohtuullisiin oletuksiin 
kuluttajan tilanteesta laina-aikana.
Jäsenvaltiot voivat täsmentää, miten tietyn 
tuotteen soveltuvuus kuluttajalle olisi 

(31) Jotta kuluttaja kykenisi ymmärtämään 
palvelun luonteen, hänet olisi saatava 
tiedostamaan, mitä tarkoittaa yksilöllinen 
suositus ("neuvonta"), jossa suositetaan 
hänen tarpeisiinsa ja taloudelliseen 
tilanteeseensa sopivia luottosopimuksia, ja 
milloin on kyse tällaisen suosituksen 
antamisesta ja milloin ei. Niiden, jotka 
antavat neuvontaa, olisi noudatettava 
yleisiä standardeja sen varmistamiseksi, 
että kuluttajalle esitellään erilaisia tuotteita, 
jotka vastaavat hänen tarpeitaan ja 
tilannettaan. Tämän palvelun olisi 
perustuttava tasapuoliseen ja riittävän 
laajaan analyysiin luotonantajan tai 
luotonvälittäjän tarjoamista tuotteista tai 
koko markkinoilla tarjolla olevista 
tuotteista, kun neuvontaa antaa jokin 
riippumaton elin, sekä kuluttajan 
taloudellisen tilanteen, mieltymysten ja 
tavoitteiden lähempään tarkasteluun.
Arvioinnin olisi perustuttava ajantasaisiin 
tietoihin ja kohtuullisiin oletuksiin 
kuluttajan tilanteesta laina-aikana.
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arvioitava neuvonnan yhteydessä. Jäsenvaltiot voivat täsmentää, miten tietyn 
tuotteen soveltuvuus kuluttajalle olisi 
arvioitava neuvonnan yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 115
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Kuluttajan mahdollisuudella maksaa 
luotto takaisin ennen luottosopimuksen 
voimassaolon päättymistä voi olla suuri 
merkitys sisämarkkinoilla käytävän 
kilpailun ja EU:n kansalaisten vapaan 
liikkuvuuden edistämisessä. Kansallisissa 
periaatteissa ja edellytyksissä, jotka antavat 
kuluttajalle mahdollisuuden maksaa luotto 
ennenaikaisesti takaisin, sekä tällaista 
takaisinmaksua koskevissa ehdoissa on 
kuitenkin merkittäviä eroja. Vaikka 
kiinnitysluottojen rahoitusmekanismit ovat 
tunnustetusti moninaisia ja saatavissa 
olevien tuotteiden kirjo on laaja, unionin 
tasolla tarvitaan kuitenkin tiettyjä luoton 
ennenaikaista takaisinmaksua koskevia 
standardeja sen varmistamiseksi, että 
kuluttajat voivat vapautua velvoitteistaan 
ennen luottosopimuksessa sovittua 
päivämäärää ja että heillä on luottamusta 
etsiä tuotteita, jotka vastaavat parhaiten 
heidän tarpeitaan. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava joko 
lainsäädännön tai sopimuslausekkeiden 
avulla, että kuluttajilla on lakisääteinen tai 
sopimusperusteinen oikeus ennenaikaiseen 
takaisinmaksuun; jäsenvaltioilla olisi 
kuitenkin oltava mahdollisuus määritellä 
tällaisen oikeuden käyttöedellytykset.
Edellytyksiin voisivat kuulua kyseisen 
oikeuden käytölle asetetut aikarajat, 
erilainen käsittely sen mukaan, onko 

(32) Kuluttajan mahdollisuudella maksaa 
luotto takaisin ennen luottosopimuksen 
voimassaolon päättymistä voi olla suuri 
merkitys sisämarkkinoilla käytävän 
kilpailun ja EU:n kansalaisten vapaan 
liikkuvuuden edistämisessä. Kansallisissa 
periaatteissa ja edellytyksissä, jotka antavat 
kuluttajalle mahdollisuuden maksaa luotto 
ennenaikaisesti takaisin, sekä tällaista 
takaisinmaksua koskevissa ehdoissa on 
kuitenkin merkittäviä eroja. Vaikka 
kiinnitysluottojen rahoitusmekanismit ovat 
tunnustetusti moninaisia ja saatavissa 
olevien tuotteiden kirjo on laaja, unionin 
tasolla tarvitaan kuitenkin tiettyjä luoton 
ennenaikaista takaisinmaksua koskevia 
standardeja sen varmistamiseksi, että 
kuluttajat voivat vapautua velvoitteistaan 
ennen luottosopimuksessa sovittua 
päivämäärää ja että heillä on luottamusta 
etsiä tuotteita, jotka vastaavat parhaiten 
heidän tarpeitaan. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava joko 
lainsäädännön tai sopimuslausekkeiden 
avulla, että kuluttajilla on lakisääteinen tai 
sopimusperusteinen oikeus ennenaikaiseen 
takaisinmaksuun; jäsenvaltioilla olisi 
kuitenkin oltava mahdollisuus määritellä 
tällaisen oikeuden käyttöedellytykset.
Edellytyksiin voisivat kuulua kyseisen 
oikeuden käytölle asetetut aikarajat, 
erilainen käsittely sen mukaan, onko 
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lainakorko kiinteä vai vaihtuva, ja niitä 
olosuhteita koskevat rajoitukset, joissa 
oikeutta voidaan käyttää. Jäsenvaltiot 
voisivat säätää myös, että luotonantajalla 
on oikeus saada oikeudenmukainen ja 
objektiivisesti perusteltu korvaus 
mahdollisista kustannuksista, jotka liittyvät 
suoraan luoton ennenaikaiseen 
takaisinmaksuun. Joka tapauksessa, jos 
ennenaikainen takaisinmaksu tapahtuu 
jaksolla, jonka osalta on sovittu kiinteästä 
lainakorosta, kyseisen oikeuden käytön 
edellytykseksi voidaan asettaa, että 
kuluttajalla on erityinen syy sen käyttöön.
Tällainen syy voi liittyä esimerkiksi 
avioeroon tai työttömyyteen. Jos 
jäsenvaltio päättää asettaa tällaisia 
edellytyksiä, ne eivät saisi olla sellaisia, 
että kyseisen oikeuden käyttäminen on 
kuluttajan kannalta kohtuuttoman 
vaikeaa tai raskasta.

lainakorko kiinteä vai vaihtuva, ja niitä 
olosuhteita koskevat rajoitukset, joissa 
oikeutta voidaan käyttää. Jäsenvaltiot 
voisivat säätää myös, että luotonantajalla 
on oikeus saada oikeudenmukainen ja 
objektiivisesti perusteltu korvaus 
mahdollisista kustannuksista, jotka liittyvät 
suoraan luoton ennenaikaiseen 
takaisinmaksuun. Joka tapauksessa, jos 
ennenaikainen takaisinmaksu tapahtuu 
jaksolla, jonka osalta on sovittu kiinteästä 
lainakorosta, kyseisen oikeuden käytön 
edellytykseksi voidaan asettaa, että 
kuluttajalla on perusteltu syy sen käyttöön.
Tällainen perusteltu syy voi liittyä 
esimerkiksi avioeroon tai työttömyyteen.

Or. de

Tarkistus 116
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Kuluttajan mahdollisuudella maksaa 
luotto takaisin ennen luottosopimuksen 
voimassaolon päättymistä voi olla suuri 
merkitys sisämarkkinoilla käytävän 
kilpailun ja EU:n kansalaisten vapaan 
liikkuvuuden edistämisessä. Kansallisissa 
periaatteissa ja edellytyksissä, jotka antavat 
kuluttajalle mahdollisuuden maksaa luotto 
ennenaikaisesti takaisin, sekä tällaista 
takaisinmaksua koskevissa ehdoissa on 
kuitenkin merkittäviä eroja. Vaikka 
kiinnitysluottojen rahoitusmekanismit ovat 
tunnustetusti moninaisia ja saatavissa 
olevien tuotteiden kirjo on laaja, unionin 

(32) Kuluttajan mahdollisuudella maksaa 
luotto takaisin ennen luottosopimuksen 
voimassaolon päättymistä voi olla suuri 
merkitys sisämarkkinoilla käytävän 
kilpailun ja EU:n kansalaisten vapaan 
liikkuvuuden edistämisessä. Kansallisissa 
periaatteissa ja edellytyksissä, jotka antavat 
kuluttajalle mahdollisuuden maksaa luotto 
ennenaikaisesti takaisin, sekä tällaista 
takaisinmaksua koskevissa ehdoissa on 
kuitenkin merkittäviä eroja. Vaikka 
kiinnitysluottojen rahoitusmekanismit ovat 
tunnustetusti moninaisia ja saatavissa 
olevien tuotteiden kirjo on laaja, unionin 
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tasolla tarvitaan kuitenkin tiettyjä luoton 
ennenaikaista takaisinmaksua koskevia 
standardeja sen varmistamiseksi, että 
kuluttajat voivat vapautua velvoitteistaan 
ennen luottosopimuksessa sovittua 
päivämäärää ja että heillä on luottamusta 
etsiä tuotteita, jotka vastaavat parhaiten 
heidän tarpeitaan. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava joko 
lainsäädännön tai sopimuslausekkeiden 
avulla, että kuluttajilla on lakisääteinen tai 
sopimusperusteinen oikeus ennenaikaiseen 
takaisinmaksuun; jäsenvaltioilla olisi 
kuitenkin oltava mahdollisuus määritellä 
tällaisen oikeuden käyttöedellytykset.
Edellytyksiin voisivat kuulua kyseisen 
oikeuden käytölle asetetut aikarajat, 
erilainen käsittely sen mukaan, onko 
lainakorko kiinteä vai vaihtuva, ja niitä 
olosuhteita koskevat rajoitukset, joissa 
oikeutta voidaan käyttää. Jäsenvaltiot 
voisivat säätää myös, että luotonantajalla 
on oikeus saada oikeudenmukainen ja 
objektiivisesti perusteltu korvaus 
mahdollisista kustannuksista, jotka liittyvät 
suoraan luoton ennenaikaiseen 
takaisinmaksuun. Joka tapauksessa, jos 
ennenaikainen takaisinmaksu tapahtuu 
jaksolla, jonka osalta on sovittu kiinteästä 
lainakorosta, kyseisen oikeuden käytön 
edellytykseksi voidaan asettaa, että 
kuluttajalla on erityinen syy sen käyttöön.
Tällainen syy voi liittyä esimerkiksi 
avioeroon tai työttömyyteen. Jos 
jäsenvaltio päättää asettaa tällaisia 
edellytyksiä, ne eivät saisi olla sellaisia, 
että kyseisen oikeuden käyttäminen on 
kuluttajan kannalta kohtuuttoman vaikeaa 
tai raskasta.

tasolla tarvitaan kuitenkin tiettyjä luoton 
ennenaikaista takaisinmaksua koskevia 
standardeja sen varmistamiseksi, että 
kuluttajat voivat vapautua velvoitteistaan 
ennen luottosopimuksessa sovittua 
päivämäärää ja että heillä on luottamusta 
etsiä tuotteita, jotka vastaavat parhaiten 
heidän tarpeitaan. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
kuluttajilla on lakisääteinen oikeus 
ennenaikaiseen takaisinmaksuun;
jäsenvaltioilla olisi kuitenkin oltava 
mahdollisuus määritellä tällaisen oikeuden 
käyttöedellytykset. Edellytyksiin voisivat 
kuulua kyseisen oikeuden käytölle asetetut 
aikarajat, erilainen käsittely sen mukaan, 
onko lainakorko kiinteä vai vaihtuva, ja 
niitä olosuhteita koskevat rajoitukset, joissa 
oikeutta voidaan käyttää. Jäsenvaltiot 
voisivat säätää myös, että luotonantajalla 
on oikeus saada oikeudenmukainen ja 
objektiivisesti perusteltu korvaus 
mahdollisista kustannuksista, jotka liittyvät 
suoraan luoton ennenaikaiseen 
takaisinmaksuun. Joka tapauksessa, jos 
ennenaikainen takaisinmaksu tapahtuu 
jaksolla, jonka osalta on sovittu kiinteästä 
lainakorosta, kyseisen oikeuden käytön 
edellytykseksi voidaan asettaa, että 
kuluttajalla on perusteltu syy sen käyttöön.
Tällainen syy voi liittyä esimerkiksi 
avioeroon tai työttömyyteen. Jos 
jäsenvaltio päättää asettaa tällaisia 
edellytyksiä, ne eivät saisi olla sellaisia, 
että kyseisen oikeuden käyttäminen on 
kuluttajan kannalta kohtuuttoman vaikeaa 
tai raskasta.

Or. en

Tarkistus 117
Cristian Silviu Buşoi
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Sen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen, jossa luotonvälittäjän 
kotipaikka tai keskushallinto sijaitsee, olisi 
rekisteröitävä kyseinen luotonvälittäjä. 
Tämä edellyttää kuitenkin, että 
luotonvälittäjälle on myönnetty toimilupa 
tiukkojen ammatillisten vaatimusten 
mukaisesti, jotka liittyvät pätevyyteen, 
hyvään maineeseen ja ammatilliseen 
vastuuvakuutukseen. Jotta voitaisiin 
edistää kuluttajien luottamusta 
luotonvälittäjiin, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että toimiluvat saaneiden 
luotonvälittäjän kotijäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset valvovat niitä 
jatkuvasti ja tarkasti. Tällaisia vaatimuksia 
olisi sovellettava ainakin laitoksen tasolla.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin täsmentää, 
sovelletaanko toimiluvan myöntämistä ja 
sen jälkeistä rekisteröintiä koskevia 
vaatimuksia luotonvälittäjän yksittäisiin 
työntekijöihin.

(34) Sen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen, jossa luotonvälittäjän 
kotipaikka tai keskushallinto sijaitsee, olisi 
rekisteröitävä kyseinen luotonvälittäjä. 
Tämä edellyttää kuitenkin, että 
luotonvälittäjälle on myönnetty toimilupa 
tiukkojen ammatillisten vaatimusten 
mukaisesti, jotka liittyvät pätevyyteen, 
hyvään maineeseen ja ammatilliseen 
vastuuvakuutukseen. Jotta voitaisiin 
edistää kuluttajien luottamusta 
luotonvälittäjiin, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että toimiluvat saaneiden 
luotonvälittäjän kotijäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset valvovat niitä 
jatkuvasti ja tarkasti. Tällaisia vaatimuksia 
olisi sovellettava ainakin laitoksen tasolla
ja luonnollisen henkilön tasolla, jos 
kyseessä on yksin työskentelevä 
luotonvälittäjä. Jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin täsmentää, sovelletaanko 
toimiluvan myöntämistä ja sen jälkeistä 
rekisteröintiä koskevia vaatimuksia 
luotonvälittäjän yksittäisiin työntekijöihin.

Or. en

Tarkistus 118
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta voitaisiin ottaa huomioon 
markkinamuutokset kiinteää asunto-
omaisuutta koskevien luottojen alalla tai 
luottotuotteiden kehitys ja inflaation 
kaltaiset taloudelliset muutokset sekä 
täsmentää, miten joitakin tähän direktiiviin 

(39) Jotta voitaisiin ottaa huomioon 
markkinamuutokset kiinteää asunto-
omaisuutta koskevien luottojen alalla tai 
luottotuotteiden kehitys ja inflaation 
kaltaiset taloudelliset muutokset sekä 
täsmentää, miten joitakin tähän direktiiviin 
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sisältyviä vaatimuksia olisi käsiteltävä, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä. Komissiolle olisi 
erityisesti siirrettävä valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä, joissa esitetään
tarkemmin ammatilliset vaatimukset, joita 
on sovellettava luotonantajien 
henkilöstöön ja luotonvälittäjiin, sekä
kuluttajan luottokelpoisuuden 
arviointiperusteet ja perusteet, joilla 
varmistetaan luottotuotteiden soveltuvuus 
kuluttajalle, ja joissa yhdenmukaistetaan 
edelleen 'maksulaiminlyönnin' kaltaisia 
keskeisiä käsitteitä, rekisteröintiperusteita 
ja tietojenkäsittelyä koskevia ehtoja, joita 
on sovellettava luottotietokantoihin.

sisältyviä vaatimuksia olisi käsiteltävä, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä. Komissiolle olisi 
erityisesti siirrettävä valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä, joissa esitetään 
kuluttajan luottokelpoisuuden 
arviointiperusteet ja perusteet, joilla 
varmistetaan luottotuotteiden soveltuvuus 
kuluttajalle, ja joissa yhdenmukaistetaan 
edelleen 'maksulaiminlyönnin' kaltaisia 
keskeisiä käsitteitä, rekisteröintiperusteita 
ja tietojenkäsittelyä koskevia ehtoja, joita 
on sovellettava luottotietokantoihin.

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset jättävät paljon yksityiskohtia avoimeksi, mikä voi johtaa oikeudelliseen 
epävarmuuteen ja avoimuuden puutteeseen. Asianmukaista tietoa ja pätevyyttä koskevien 
vaadittavien edellytysten määrittäminen pitäisi jättää jäsenvaltioille.

Tarkistus 119
Liem Hoang Ngoc, Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat ylläpitää tai hyväksyä 
tämän direktiivin kaikkiin osiin nähden 
tiukempia kansallisia säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 120
Cornelis de Jong
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat ylläpitää tai hyväksyä 
tämän direktiivin kaikkiin osiin nähden 
tiukempia kansallisia säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 121
María Irigoyen Pérez

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin avulla kehitetään entistä 
avoimemmat, tehokkaammat ja 
kilpailukykyisemmät sisämarkkinat 
tekemällä johdonmukaisia, joustavia ja 
oikeudenmukaisia asunto-omaisuuteen 
liittyviä luottosopimuksia niin, että 
samalla edistetään kestävää lainanantoa 
ja -ottoa tavalla, joka mahdollistaa 
kuluttajille korkeatasoisen suojan.

Or. es

Tarkistus 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin 
luottosopimuksiin:

1. Tätä direktiiviä sovelletaan:

Or. en
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Tarkistus 123
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luottosopimukset, joiden vakuutena on 
kiinnitys kiinteään asunto-omaisuuteen
tai jäsenvaltiossa yleisesti käytetty muu 
vastaava vakuus, joka kohdistuu kiinteään 
asunto-omaisuuteen, taikka kiinteään 
asunto-omaisuuteen liittyvä oikeus;

a) luottosopimuksiin, joiden tarkoituksena 
on maa-alueen tai kiinteän asunto-
omaisuuden omistusoikeuden 
hankkiminen tai säilyttäminen ja joiden
vakuutena on joko kiinnitys tai 
jäsenvaltiossa yleisesti käytetty muu 
vastaava vakuus, joka kohdistuu kiinteään 
asunto-omaisuuteen, taikka kiinteään 
asunto-omaisuuteen liittyvä oikeus.

Or. en

Perustelu

Kaikki jäsenvaltiot soveltaisivat direktiivin säännöksiä asuntolainoihin, joiden vakuutena on 
kiinnitys tai vastaava vakuus. Muiden sellaisten luottojen suhteen, jotka kuuluisivat komission 
ehdotuksen soveltamisalaan, jäsenvaltioilla olisi oikeus valita, soveltavatko ne niihin tämän 
direktiivin vai kulutusluottodirektiivin säännöksiä.

Tarkistus 124
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luottosopimukset, joiden tarkoituksena 
on maa-alueen tai olemassa olevan tai 
suunnitellun asuinrakennuksen 
omistusoikeuden hankkiminen tai 
säilyttäminen;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 125
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luottosopimukset, joiden tarkoituksena 
on sellaisen kiinteän asunto-omaisuuden 
kunnostaminen, jonka henkilö omistaa tai 
aikoo hankkia, ja jotka eivät kuulu 23 
päivänä huhtikuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/48/EY soveltamisalaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 126
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luottosopimukset, jotka maksetaan 
lopulta takaisin kiinteän omaisuuden 
myyntituloista;

a) luottosopimukset, joissa luotonantaja

i) maksaa kiinteän summan, jaksoittaisia 
maksuja tai muunlaisia luottoja kiinteän 
omaisuuden tulevasta myynnistä saatavan 
summan vastineeksi tai kiinteään 
omaisuuteen liittyvän oikeuden 
perusteella; ja
ii) ei vaadi koko lainan takaisinmaksua, 
ennen yhden tai useamman 
jäsenvaltioissa määriteltyjen asioiden 
tapahtumista (equity release).

Or. en

Perustelu

Vastaa johdanto-osan 10 kappaleessa esitettyä tarkoitusta.



PE475.786v01-00 20/122 AM\881849FI.doc

FI

Tarkistus 127
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luottosopimukset, joilla työnantaja 
myöntää työntekijöilleen luottoa 
sivutoimisesti, jos luottosopimusta 
tarjotaan korotta tai todellisella 
vuosikorolla, joka alittaa markkinoilla 
vallitsevan korkotason ja jota ei yleisesti 
tarjota yleisölle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 128
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) jos jäsenvaltio valitsee niin joihinkin 
tai kaikkiin sen säännöksiin liittyen, 
luottosopimukset, jotka koskevat lainoja, 
joita jonkin säännöksen nojalla 
myönnetään rajatulle yleisölle 
yleishyödyllisessä tarkoituksessa 
markkinoilla vallitsevaa korkoa 
alemmalla korolla tai korotta taikka 
muilla ehdoin, jotka ovat kuluttajan 
kannalta markkinoilla vallitsevia ehtoja 
edullisemmat, ja enintään markkinoilla 
vallitsevaa korkoa vastaavalla korolla.

Or. en

Perustelu

Mukautus kulutusluottodirektiivin 2 artiklan 2 kohdan 1 alakohtaan. Tällaiset mallit antavat 
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hallituksille mahdollisuuden toteuttaa yleiseen poliittiseen etuun liittyviä toimia esimerkiksi 
auttamalla ensiasunnon ostajia. Sisällyttäminen tämän direktiivin soveltamisalaan estäisi 
hallituksia auttamasta tällaisia ryhmiä tällä tavoin.

Tarkistus 129
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) jos jäsenvaltio valitsee niin joihinkin 
tai kaikkiin sen säännöksiin liittyen, 
luottosopimukset, joihin liittyvää 
kiinteistöä kuluttaja tai hänen 
sukulaisensa eivät käytä asuntona. 

Or. en

Perustelu

Kaupalliset luotot, joiden avulla kiinteistöjä ostetaan sijoituksena, poikkeavat hyvin paljon 
tavallisista kiinnitysluotoista, ja kuluttajan ja luotonantajan on saatava erilaista tietoa ja 
suojelua. Tällaisen luotonannon riskit ja luonne poikkeavat hyvin paljon tavallisista 
kiinnitysluotoista. Esimerkiksi takaisinmaksu ei ole suhteessa yksittäisen kuluttajan 
luottokelpoisuuteen, vaan saatavaan vuokratuottoon.

Tarkistus 130
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) jos jäsenvaltio valitsee niin joihinkin 
tai kaikkiin sen säännöksiin liittyen, 
sellaisten kuluttajien kanssa tehtävät 
luottosopimukset, joiden vuotuinen 
nettotulo on vähintään 1 500 000 euroa 
tai joiden nettovarallisuus on vähintään 
2 000 000 euroa.

Or. en
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Perustelu

Lainaaminen kuluttajalle, jonka netto-omaisuus tai nettotulot ovat suuret, eroaa 
tavanomaisista asuntolainoista. Esimerkiksi luottokelpoisuuden arvioinnissa otetaan 
tavallisesti huomioon kuluttajien varat ja velat, ja neuvottelut ovat tavallisesti 
henkilökohtaisia. Takaisinmaksu tapahtuu todennäköisesti huomattavan kokoisina erinä, 
jotka saadaan pikemminkin osingoista tai bonuksista tai omaisuuden myynnistä kuin 
tavallisista tuloista. Siksi tämän direktiivin normit eivät ole sopivia tällaisille lainoille.

Tarkistus 131
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b d) jos jäsenvaltio valitsee niin joihinkin 
tai kaikkiin sen säännöksiin liittyen, 
luottosopimukset, joissa luotto on 
maksettava takaisin 12 kuukauden 
kuluessa.

Or. en

Perustelu

On olemassa pienet markkinat lyhytaikaiselle kiinteistörahoitukselle, jolla pyritään 
perinteisesti kattamaan toisiinsa yhteydessä olevien kiinteistökauppojen väli. Siten tällaisen 
rahoituksen avulla voidaan ostaa uusi asunto samalla, kun kuluttajan entistä kiinteistöä 
myydään. Tällainen tilapäislaina maksetaan takaisin entisen asunnon myyntituloista. Siksi 
tämän direktiivin normit eivät ole sopivia tällaisille lainoille.

Tarkistus 132
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b e) jos jäsenvaltio valitsee niin joihinkin 
tai kaikkiin sen säännöksiin liittyen, 
soveltamisalan ulkopuolelle jätetään 
direktiivin 2008/48/EY 2 artiklan 5 
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kohdassa tarkoitetut järjestöt.

Or. en

Perustelu

Mukautus kulutusluottodirektiiviin, kun kyse on luotto-osuuskunnista, joilla on tärkeä asema 
rahoituspalveluiden saatavuuden parantamisessa kuluttajille, jotka eivät muutoin voisi 
käyttää niitä. 

Tarkistus 133
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'lisäpalvelulla' finanssipalvelua, jota 
luotonantaja tai luotonvälittäjä tarjoaa
kuluttajalle yhdessä luottosopimuksen 
kanssa;

d) 'lisäpalvelulla' finanssipalvelua, jota 
luotonantaja vaatii oikeudellisesti tai 
tosiasiallisesti tai jota lainsäädäntö vaatii 
ja jota luotonantaja, luotonvälittäjä tai 
kolmas osapuoli tarjoavat kuluttajalle 
yhdessä luottosopimuksen kanssa;

Or. en

Tarkistus 134
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'lisäpalvelulla' finanssipalvelua, jota 
luotonantaja tai luotonvälittäjä tarjoaa
kuluttajalle yhdessä luottosopimuksen 
kanssa;

d) 'lisäpalvelulla' finanssipalvelua, jota 
luotonantaja vaatii oikeudellisesti tai 
tosiasiallisesti tai jota lainsäädäntö vaatii 
ja jota luotonantaja, luotonvälittäjä tai 
kolmas osapuoli tarjoavat kuluttajalle 
yhdessä luottosopimuksen kanssa;

Or. en
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Perustelu

Kaikki luotonantajan tai lainsäädännön vaatimat tuotteet tai palvelut, jotka ovat yhteydessä 
luottosopimukseen, pitää sisällyttää lisäpalvelun määritelmään riippumatta siitä, kuka niitä 
tarjoaa. Usein käy niin, että luotonantaja ohjaa kuluttajaa kohti sellaisen luottosopimuksen 
tekemistä, johon liittyy lisäpalvelu, vaikka lisäpalvelun hankkiminen ei olisikaan virallisesti 
pakollista. Siksi on lisättävä sana "tosiasiallisesti".

Tarkistus 135
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

e) 'luotonvälittäjällä' luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka ei toimi 
luotonantajana ja joka elinkeino-, liike- tai 
ammattitoiminnassaan rahallista tai muuna 
taloudellisena etuna sovittua korvausta 
vastaan

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 136
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

e) 'luotonvälittäjällä' luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka ei toimi 
luotonantajana ja joka elinkeino-, liike- tai 
ammattitoiminnassaan rahallista tai muuna 
taloudellisena etuna sovittua korvausta 
vastaan

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 137
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) avustaa kuluttajia tekemällä 2 artiklassa 
tarkoitettujen luottosopimusten suhteen 
muita kuin i alakohdassa tarkoitettuja 
valmisteluja,

ii) avustaa kuluttajia tekemällä 2 artiklassa 
tarkoitettujen luottosopimusten suhteen 
muita kuin i alakohdassa tarkoitettuja 
valmisteluja ja/tai hallinnollisia toimia, tai

Or. en

Perustelu

Sanan "tai" lisääminen selventää sitä, ettei luotonvälittäjä välttämättä suorita kaikkia näitä 
toimia. Näin todetaan myös kulutusluottodirektiiviin sisältyvässä luotonvälittäjän 
määritelmässä.

Tarkistus 138
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) avustaa kuluttajia tekemällä 2 artiklassa 
tarkoitettujen luottosopimusten suhteen 
muita kuin i alakohdassa tarkoitettuja 
valmisteluja,

ii) avustaa kuluttajia tekemällä 2 artiklassa 
tarkoitettujen luottosopimusten suhteen 
muita kuin i alakohdassa tarkoitettuja 
valmisteluja, tai

Or. en
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Tarkistus 139
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) 'kuluttajalle aiheutuvilla luoton 
kokonaiskustannuksilla' direktiivin 
2008/48/EY 3 artiklan g alakohdassa 
määriteltyjä kuluttajalle aiheutuvia luoton 
kokonaiskustannuksia;

k) 'kuluttajalle aiheutuvilla luoton 
kokonaiskustannuksilla' direktiivin 
2008/48/EY 3 artiklan g alakohdassa 
määriteltyjä kuluttajalle aiheutuvia luoton 
kokonaiskustannuksia, pois luettuina 
kustannukset, joita aiheutuu todellisen 
kiinteistön käyttämisestä luoton 
vakuutena;

Or. de

Tarkistus 140
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) 'kuluttajalle aiheutuvilla luoton 
kokonaiskustannuksilla' direktiivin 
2008/48/EY 3 artiklan g alakohdassa 
määriteltyjä kuluttajalle aiheutuvia luoton 
kokonaiskustannuksia;

k) 'kuluttajalle aiheutuvilla luoton 
kokonaiskustannuksilla' kaikkia 
kustannuksia mukaan lukien korot, 
palkkiot, verot ja kaikki muut luottoon 
suoraan tai epäsuorasti liittyvät 
kustannukset notaarikuluja lukuun 
ottamatta, jotka kuluttajan on maksettava 
luottosopimuksen yhteydessä; niihin 
luetaan kaikki kustannukset, jotka 
seuraavat luoton takaisinmaksuun 
liittyvistä sopimuksista, vakuutena olevan 
omaisuuden turvaamisesta tai 
vakuuttamisesta ja maksujen 
suorittamisesta sekä kaikista muista 
lisäpalveluista, joita käytetään ehdollisesti 
tai kiinnitysluottosopimuksen yhteydessä, 
mutta kustannukset eivät välttämättä 
rajoitu niihin.



AM\881849FI.doc 27/122 PE475.786v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 141
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) 'kuluttajalle aiheutuvilla luoton 
kokonaiskustannuksilla' direktiivin 
2008/48/EY 3 artiklan g alakohdassa 
määriteltyjä kuluttajalle aiheutuvia luoton 
kokonaiskustannuksia;

k) 'kuluttajalle aiheutuvilla luoton 
kokonaiskustannuksilla' kaikkia 
kustannuksia, mukaan luettuina korko, 
palkkiot, verot ja muunlaiset maksut, 
jotka kuluttajan on maksettava 
luottosopimuksen yhteydessä ja jotka ovat 
luotonantajan tiedossa, notaarikuluja ja 
asuntolainojen rekisteröintimaksuja 
lukuun ottamatta; näihin kustannuksiin 
kuuluvat myös luottosopimukseen 
liittyvien lisäpalveluiden kustannukset, 
erityisesti omaisuuden arviointiin liittyvät 
kustannukset ja vakuutusmaksut, jos 
palvelusopimuksen tekeminen on 
pakollista luoton saamiseksi tai sen 
saamiseksi markkinoiduin ehdoin ja jos 
kustannukset ovat luotonantajan tiedossa;

Or. en

Perustelu

Samoin kuin notaarikulut jätetään huomiotta luoton kokonaiskustannuksissa, lainojen 
rekisteröintimaksut on jätettävä nimenomaisesti huomiotta, koska ne eivät ole pankkien 
perimiä maksuja ja koska luotonantaja ei myöskään tiedä niitä luottosopimuksen tekohetkellä. 
Jos todellisessa vuosikorossa otetaan periaatteessa huomioon myös vakuutusmaksut, velvoite 
olisi rajoitettava kustannuksiin, jotka ovat luotonantajan tiedossa. 

Tarkistus 142
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – m alakohta
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Komission teksti Tarkistus

m) 'todellisella vuosikorolla' kuluttajalle 
aiheutuvia luoton kokonaiskustannuksia
ilmaistuna luoton kokonaismäärälle 
laskettuna vuosikorkona, johon 
soveltuvissa tapauksissa sisältyy 12 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
kustannukset;

m) 'todellisella vuosikorolla' luotonantajan 
perimiä luottosopimuksen tekemiseen ja 
toteuttamiseen liittyviä
kokonaiskustannuksia;

Or. fr

Tarkistus 143
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – n a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n a) 'kiinteällä korolla' yhtä kiinteää 
lainakorkoa, jota sovelletaan 
luottosopimuksen koko 
voimassaoloaikana tai vain tietyn ajan.

Or. de

Tarkistus 144
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) 'luottokelpoisuuden arvioinnilla'
arviointia, joka tehdään kuluttajan kyvystä 
täyttää velkasitoumuksensa;

o) 'luottokelpoisuuden arvioinnilla'
arviointia, joka tehdään kuluttajan kyvystä 
täyttää velkasitoumuksensa ja joka 
pohjautuu objektiivisiin tietoihin 
kuluttajan henkilökohtaisesta tilanteesta;

Or. en
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Tarkistus 145
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) 'luottokelpoisuuden arvioinnilla'
arviointia, joka tehdään kuluttajan kyvystä 
täyttää velkasitoumuksensa;

o) 'luottokelpoisuuden arvioinnilla'
arviointia, joka tehdään kaikista tekijöistä, 
jotka ovat luotonantajan tiedossa 
luottohakemusta tehtäessä, jotta voidaan 
todeta, kykeneekö kuluttaja maksamaan 
luoton takaisin;

Or. en

Perustelu

Luottokelpoisuuden arvioinnin määritelmässä on otettava huomioon, että mahdollisen 
kuluttajan luottokelpoisuuden arvioinnissa on otettava huomioon paitsi kuluttajan kyky 
maksaa luotto takaisin tulojensa avulla, myös muut asiaan liittyvät seikat, kuten erityisesti 
vakuuden olemassaolo. Asianmukainen vakuus tuo turvaa menettelyyn tehden 
kiinnitysluotosta vähäriskisen ja kustannuksiltaan edullisen keinon rahoittaa asunto.

Tarkistus 146
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) 'luottokelpoisuuden arvioinnilla'
arviointia, joka tehdään kuluttajan kyvystä 
täyttää velkasitoumuksensa;

o) 'luottokelpoisuuden arvioinnilla'
arviointia, joka tehdään kaikista tekijöistä, 
jotka ovat luotonantajan tiedossa 
luottohakemusta tehtäessä, jotta voidaan 
todeta, kykeneekö kuluttaja maksamaan 
luoton takaisin;

Or. en
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Tarkistus 147
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – r a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

r a) 'arvioijalla' luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka harjoittamansa alan, 
liiketoiminnan tai ammatin yhteydessä 
arvioi kiinteän asunto-omaisuuden tai sen 
tontin tai mahdollisen tontin arvoa.

Or. en

Perustelu

Arvioijan määrittely luonnolliseksi henkilöksi tai oikeushenkilöksi vastaa Euroopassa yleisesti 
vallitsevaa tilannetta.

Tarkistus 148
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset 
viranomaiset, joiden tehtävänä on huolehtia 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta, ja 
varmistettava, että näille viranomaisille 
annetaan kaikki niiden tehtävien
hoitamiseen tarvittavat valtuudet.

Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset 
viranomaiset, joiden tehtävänä on huolehtia 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja sen 
kaikkien säännösten täytäntöönpanosta 
markkinoiden sekä markkinoiden 
kaikkien osallistujien etujen mukaisesti. 
Niiden on varmistettava, että näille 
viranomaisille annetaan riittävät resurssit 
ja kaikki tutkintaan ja seuraamuksiin 
liittyvä toimivalta, jota ne tarvitsevat 
tehtäviensä hoitamiseen, ja myös pääsy 
kaikkiin tiloihin ja oikeus tutustua 
asianomaisiin asiakirjoihin.

Toimivaltaisten viranomaisten on 
tarvittaessa harjoitettava muun muassa 
asiakkaaksi tekeytymistä tämän direktiivin 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
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tarkistamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 149
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset 
viranomaiset, joiden tehtävänä on huolehtia 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta, ja 
varmistettava, että näille viranomaisille 
annetaan kaikki niiden tehtävien 
hoitamiseen tarvittavat valtuudet.

Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset 
viranomaiset, joiden tehtävänä on huolehtia 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja sen 
kaikkien säännösten täytäntöönpanosta 
markkinoiden sekä markkinoiden 
kaikkien osallistujien etujen mukaisesti. 
Niiden on varmistettava, että näille 
viranomaisille annetaan riittävät resurssit 
ja kaikki niiden tehtävien hoitamiseen 
tarvittavat tutkimukseen ja seuraamuksiin 
liittyvät valtuudet.

Jäsenvaltioiden on taattava, että 
tutkimusten suorittajilla on pääsy kaikkiin 
tiloihin ja ne voivat pyytää ilmoittamaan 
kaikista kiinnitysluottosopimuksista, 
ESIS-tietolehtisistä, kirjoista, laskuista ja 
kaikista muista ammatillisista 
asiakirjoista ja ne voivat saada tai ottaa 
kopioita niistä kaikin tavoin ja kaikkia 
tietovälineitä käyttäen ja kerätä tietoja ja 
todisteita pyytämällä ne tai hankkimalla 
ne paikalla.
Kun on kyse toiminnasta vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa, luotonantajien ja 
luotonvälittäjien toimintaa valvoo 
vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen. 
Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava kaikki 
asiaan liittyvä tieto vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisilla 
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viranomaisilla on valtuudet väliintuloon, 
jos luotonvälittäjät eivät täytä tässä 
direktiivissä määriteltyjä 
velvollisuuksiaan ja vastuitaan. Lisäksi 
vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille on 
annettava oikeus lupien epäämiseen.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisille viranomaisille on annettava riittävä toimivalta, jotta ne voisivat toimia 
kuluttajien puolesta.

Tarkistus 150
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun on kyse toiminnasta vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa, luotonantajien ja 
luotonvälittäjien toimintaa valvoo 
vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen. 
Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava kaikki 
asiaan liittyvä tieto vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla on valtuudet väliintuloon, 
jos luotonvälittäjät eivät täytä tässä 
direktiivissä määriteltyjä 
velvollisuuksiaan ja vastuitaan. Lisäksi 
vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille on 
annettava oikeus lupien epäämiseen.

Or. en
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Tarkistus 151
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viranomaiset, jotka on nimetty 
toimivaltaisiksi huolehtimaan tämän 
direktiivin 18, 19, 20 ja 21 artiklan 
täytäntöönpanosta, kuuluvat joihinkin 
Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan 
pankkiviranomainen) perustamisesta 
annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 
artiklan 2 kohdassa mainittuihin 
toimivaltaisiin viranomaisiin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viranomaiset, jotka on nimetty 
toimivaltaisiksi huolehtimaan tämän 
direktiivin 18, 19, 20, 21, 22 ja 23 artiklan 
täytäntöönpanosta, kuuluvat joihinkin 
Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan 
pankkiviranomainen) perustamisesta 
annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 
artiklan 2 kohdassa mainittuihin 
toimivaltaisiin viranomaisiin.

Or. en

Tarkistus 152
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viranomaiset, jotka on nimetty 
toimivaltaisiksi huolehtimaan tämän 
direktiivin 18, 19, 20 ja 21 artiklan 
täytäntöönpanosta, kuuluvat joihinkin 
Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan 
pankkiviranomainen) perustamisesta 
annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 
artiklan 2 kohdassa mainittuihin 
toimivaltaisiin viranomaisiin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viranomaiset, jotka on nimetty 
toimivaltaisiksi huolehtimaan tämän 
direktiivin 18, 19, 20, 21, 22 ja 23 artiklan 
täytäntöönpanosta, kuuluvat joihinkin 
Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan 
pankkiviranomainen) perustamisesta 
annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 
artiklan 2 kohdassa mainittuihin 
toimivaltaisiin viranomaisiin.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään syytä jättää soveltaa toimivaltaisiin viranomaisiin poikkeusta sovellettaessa 
22 ja 23 artiklaa, jotka koskevat luotonvälittäjien sijoittautumisvapautta ja luottolaitoksiin 
kuulumattomien luotonantajien valvontaa.
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Tarkistus 153
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun on kyse toiminnasta vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa, luotonantajien ja 
luotonvälittäjien toimintaa valvoo 
vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen. 
Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava kaikki 
asiaan liittyvä tieto vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla on valtuudet väliintuloon, 
jos luotonvälittäjät eivät täytä tässä 
direktiivissä määriteltyjä 
velvollisuuksiaan ja vastuitaan. Lisäksi 
vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille on 
annettava oikeus lupien epäämiseen.

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten pitäisi pystyä pitämään yllä lainkäyttöalueellaan toimivia 
luotonvälittäjiä koskevia toiminta- ja ilmoitusvaatimuksia kuluttajansuojan korkean tason 
ylläpitämiseksi. 

Tarkistus 154
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos luotonantaja tai luotonvälittäjä 
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tarjoaa palveluja jossakin muussa 
jäsenvaltiossa kuin omassa 
kotijäsenvaltiossaan, vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
on valvottava luotonantajan tai 
luotonvälittäjän toimia.
Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava kaikki 
vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen pyytämä 
asiaan liittyvä tieto.
Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisilla viranomaisilla on valta 
puuttua asiaan, ja ne voivat myös evätä 
oikeuden tarjota palveluja 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa, jos 
luotonantaja tai luotonvälittäjä eivät täytä 
ammatillisia vaatimuksia tai muita tässä 
direktiivissä määriteltyjä tai muutoin 
kyseisessä jäsenvaltiossa toimivilta 
luotonantajilta ja luotonvälittäjiltä 
vaadittuja, säännösten edellyttämiä 
velvoitteita ja vastuita.
Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen ilmoittaa 
kotijäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, muille EU:n 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille ja Euroopan 
pankkiviranomaiselle kaikista 
mahdollisista luotonantajaa tai 
luotonvälittäjää vastaan toteutetuista 
toimista sekä syyt toimien toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 155
María Irigoyen Pérez

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on määritettävä toimia, 
joille helpotetaan ja edistetään sitä, että 
kuluttajat ymmärtävät lainanottoon ja 
lainanhoitoon liittyvät velvoitteensa 
etenkin luottosopimusten yhteydessä.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tiedot ovat kaikkien käyttäjien saatavissa, 
jotta tällaisen tiedon puuttuminen ei tekisi 
kuluttajista tavallista haavoittuvampia. 
Erityisesti on varmistettava sellaisten 
kuluttajien suojelu, jotka ovat 
ominaisuuksiensa vuoksi erityisen 
haavoittuvia asuinkiinteistöihin liittyvien 
luottosopimusten yhteydessä.

Or. es

Tarkistus 156
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
luotonantaja tai luotonvälittäjä toimii 
rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti 
ja kuluttajan etujen mukaisesti 
myöntäessään tai välittäessään kuluttajille 
luottoja ja tarvittaessa lisäpalveluja tai 
antaessaan heille niihin liittyvää neuvontaa.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
luotonantaja tai luotonvälittäjä toimii 
rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti 
ja kuluttajan etujen mukaisesti 
myöntäessään tai välittäessään kuluttajille 
luottoja ja tarvittaessa lisäpalveluja tai 
antaessaan heille niihin liittyvää neuvontaa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
edellä 1 alakohdassa tarkoitettuja 
vaatimuksia ei noudateta, annetaan 
säännöksiä, jotka mahdollistavat 
luottosopimuksen pakollisen 
mukauttamisen asianomaisen kuluttajan 
hyväksi ja ilman kuluttajalle aiheutuvia 
kustannuksia tai antavat kuluttajan niin 
halutessa mahdollisuuden vetäytyä 
sopimuksesta kärsimättä vahinkoa.
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Or. en

Tarkistus 157
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
luotonantaja tai luotonvälittäjä toimii 
rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti 
ja kuluttajan etujen mukaisesti
myöntäessään tai välittäessään kuluttajille 
luottoja ja tarvittaessa lisäpalveluja tai 
antaessaan heille niihin liittyvää neuvontaa.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
luotonantaja tai luotonvälittäjä toimii 
rehellisesti, tasapuolisesti ja 
ammattimaisesti myöntäessään tai 
välittäessään kuluttajille luottoja tai 
antaessaan heille niihin liittyvää neuvontaa.

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä tarkoitettuja lisäpalveluita, kuten vakuutuksia, säännellään jo toisaalla, 
minkä vuoksi olisi sovellettava lex specialis -periaatetta. Edut voivat olla yhteneviä, ja sen 
vuoksi ei tarvitse viitata nimenomaisesti kuluttajan etuihin.

Tarkistus 158
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tapa, jolla luotonantajat palkitsevat 
henkilöstönsä ja asianomaiset 
luotonvälittäjät, sekä tapa, jolla 
luotonvälittäjät palkitsevat oman 
henkilöstönsä, eivät estä täyttämästä 1 
kohdassa tarkoitettua velvollisuutta toimia 
kuluttajan etujen mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tapa, jolla luotonantajat palkitsevat 
henkilöstönsä ja asianomaiset 
luotonvälittäjät, sekä tapa, jolla 
luotonvälittäjät palkitsevat oman 
henkilöstönsä, eivät estä täyttämästä 1 
kohdassa tarkoitettua velvollisuutta toimia 
kuluttajan etujen mukaisesti.

Palkkion on oltava riippumaton tietyistä 
tuotteista. Henkilöstölle tai 
luotonvälittäjälle ei saa missään 
tilanteessa maksaa maksuja tai palkkioita 
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kuluttajan kanssa tehtyjen 
luottotuotesopimusten määrän tai tyypin 
mukaan.
Luottosopimuksia mukautettaessa uusista 
sopimuksista ei makseta mitään 
korvausta, ellei osoittaudu, ettei entisen 
sopimuksen mukauttaminen ole ratkaissut 
ongelmaa. 
Kaikki kannustimina toimivat 
luontoissuoritukset luotonvälittäjille ovat 
kiellettyjä.
Palkkioissa on otettava huomioon 
maksulaiminlyöntien yleisyys. 

Or. en

Tarkistus 159
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Luotoantajien ja luotonvälittäjien 
henkilöstöllä on oltava 2 artiklassa 
tarkoitettujen luottosopimusten 
tarjoamiseen ja myöntämiseen tai 3 
artiklan e alakohdassa määriteltyyn 
luotonvälitystoimintaan liittyvä 
asianmukainen tietämys ja pätevyys. Jos 
luottosopimuksen tekoon sisältyy siihen 
liittyvä lisäpalvelu, jollaisia ovat erityisesti 
vakuutus- tai sijoituspalvelut, 
henkilöstöllä on oltava myös kyseiseen 
lisäpalveluun liittyvä asianmukainen 
tietämys ja pätevyys, jotta se voisi täyttää 
direktiivin 2004/39/EY 19 artiklassa ja 
direktiivin 2002/92/EY 4 artiklassa 
asetetut vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Kuluttajien suojelemiseksi riittää, että säädetään johdon pätevyysvaatimuksista. Johto on 
sitten vastuussa siitä, että henkilöstöllä on tehtäviensä suorittamiseen tarvittava pätevyys. 
Tämä ratkaisu olisi myös yhdenmukainen unionin muun lainsäädännön kanssa. Henkilöstön 
vähimmäispätevyysvaatimuksia koskevien säännösten antaminen on tarpeetonta.

Tarkistus 160
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Luotoantajien ja luotonvälittäjien
henkilöstöllä on oltava 2 artiklassa 
tarkoitettujen luottosopimusten 
tarjoamiseen ja myöntämiseen tai 3 artiklan 
e alakohdassa määriteltyyn 
luotonvälitystoimintaan liittyvä 
asianmukainen tietämys ja pätevyys. Jos 
luottosopimuksen tekoon sisältyy siihen 
liittyvä lisäpalvelu, jollaisia ovat erityisesti 
vakuutus- tai sijoituspalvelut, henkilöstöllä 
on oltava myös kyseiseen lisäpalveluun 
liittyvä asianmukainen tietämys ja 
pätevyys, jotta se voisi täyttää direktiivin 
2004/39/EY 19 artiklassa ja direktiivin 
2002/92/EY 4 artiklassa asetetut 
vaatimukset.

a) Luotonvälittäjillä ja luotonantajien
henkilöstöllä on oltava 2 artiklassa 
tarkoitettujen luottosopimusten
tarjoamiseen ja myöntämiseen tai 3 artiklan 
e alakohdassa määriteltyyn 
luotonvälitystoimintaan liittyvä 
asianmukainen tietämys ja pätevyys. Jos 
luottosopimuksen tekoon sisältyy siihen 
liittyvä lisäpalvelu, jollaisia ovat erityisesti 
vakuutus- tai sijoituspalvelut, henkilöstöllä 
on oltava myös kyseiseen lisäpalveluun 
liittyvä asianmukainen tietämys ja 
pätevyys, jotta se voisi täyttää direktiivin 
2004/39/EY 19 artiklassa ja direktiivin 
2002/92/EY 4 artiklassa asetetut 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 161
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Luotoantajien ja luotonvälittäjien
henkilöstöllä on oltava 2 artiklassa 

a) Kuluttajiin suoraan yhteydessä olevilla 
luotonvälittäjillä ja luotonantajien



PE475.786v01-00 40/122 AM\881849FI.doc

FI

tarkoitettujen luottosopimusten 
tarjoamiseen ja myöntämiseen tai 3 artiklan 
e alakohdassa määriteltyyn 
luotonvälitystoimintaan liittyvä 
asianmukainen tietämys ja pätevyys. Jos 
luottosopimuksen tekoon sisältyy siihen 
liittyvä lisäpalvelu, jollaisia ovat erityisesti 
vakuutus- tai sijoituspalvelut, henkilöstöllä 
on oltava myös kyseiseen lisäpalveluun 
liittyvä asianmukainen tietämys ja 
pätevyys, jotta se voisi täyttää direktiivin 
2004/39/EY 19 artiklassa ja direktiivin 
2002/92/EY 4 artiklassa asetetut 
vaatimukset.

henkilöstöllä on oltava 2 artiklassa 
tarkoitettujen luottosopimusten 
tarjoamiseen ja myöntämiseen tai 3 artiklan 
e alakohdassa määriteltyyn 
luotonvälitystoimintaan liittyvä 
asianmukainen tietämys ja pätevyys. Jos 
luottosopimuksen tekoon sisältyy siihen 
liittyvä lisäpalvelu, jollaisia ovat erityisesti 
vakuutus- tai sijoituspalvelut, henkilöstöllä 
on oltava myös kyseiseen lisäpalveluun, 
joka määritetään kyseiseen palveluun 
sovellettavan lainsäädännön avulla,
liittyvä asianmukainen tietämys ja 
pätevyys.

Or. en

Perustelu

Ei ole suotavaa vaatia vain oikeudellisen välineen osittaista noudattamista. Jos esimerkiksi 
luotonantaja/luotonvälittäjä tarjoaa luottoon liittyvien palvelujen ohella myös palveluita, 
jotka katsotaan vakuutuksien välittämiseksi, sen on noudatettava vakuutusedustusdirektiiviä 
kaikilta osin.

Tarkistus 162
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Luotonantajien ja luotonvälittäjien 
johdossa olevilla luonnollisilla henkilöillä, 
jotka vastaavat luottosopimusten 
välityksestä, niitä koskevasta neuvonnasta 
tai niiden hyväksymisestä tai jotka 
osallistuvat näihin tehtäviin, on oltava 
luottosopimuksiin liittyvä asianmukainen 
tietämys ja pätevyys.

b) Luotonantajien ja luotonvälittäjien 
johdossa olevilla luonnollisilla henkilöillä, 
jotka vastaavat luottosopimusten 
välityksestä, niitä koskevasta neuvonnasta 
tai niiden hyväksymisestä tai jotka 
osallistuvat näihin tehtäviin, on oltava 
luottosopimuksiin liittyvä asianmukainen 
tietämys ja pätevyys.

Heidän on saatava jatkuvasti tietynlaista 
ammatillista koulutusta, jolla ylläpidetään 
heidän tietojaan ja pätevyyttään. 

Or. en
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Tarkistus 163
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Luotonantajien ja luotonvälittäjien 
johdossa olevilla luonnollisilla henkilöillä, 
jotka vastaavat luottosopimusten 
välityksestä, niitä koskevasta neuvonnasta 
tai niiden hyväksymisestä tai jotka
osallistuvat näihin tehtäviin, on oltava 
luottosopimuksiin liittyvä asianmukainen 
tietämys ja pätevyys.

b) Luotonantajien ja luotonvälittäjien 
johdossa olevilla luonnollisilla henkilöillä, 
jotka vastaavat luottosopimusten 
välityksestä tai niitä koskevasta 
neuvonnasta tai osallistuvat siihen, on 
oltava luottosopimuksiin liittyvä 
asianmukainen tietämys ja kokemus. 
Luotonvälittäjien johdon on 
varmistettava, että henkilöstöllä on 
tehtäviensä edellyttämä asianmukainen 
tietämys ja pätevyys.

Or. en

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon, että useimmat luotonantajat ovat rahoituslaitoksia, jotka 
tarjoavat monia erilaisia rahoituspalveluja. Siksi olisi ongelmallista säätää rahoituslaitosten 
johdon pätevyysvaatimuksista vain yhden tuotteen eli asuntolainojen perusteella. 
Pätevyysvaatimuksista annettavien säännösten tulisi koskea vain luotonvälittäjien johtoa.

Tarkistus 164
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Luotonantajia ja luotonvälittäjiä on 
valvottava sen arvioimiseksi, 
noudatetaanko 1 kohdan a ja b alakohdan 
vaatimuksia jatkuvasti.

c) Toimivaltaisen viranomaisen on 
valvottava luotonantajia ja luotonvälittäjiä 
sen arvioimiseksi, noudatetaanko 1 kohdan 
a ja b alakohdan vaatimuksia jatkuvasti.

Or. en
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Tarkistus 165
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitetut pätevyyttä koskevat 
vähimmäisvaatimukset määritetään II a 
liitteen periaatteiden mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 166
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissiolle siirretään 26 artiklan 
mukaisesti ja 27 ja 28 artiklan ehtoja 
noudattaen valta määritellä tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt 
vaatimukset ja erityisesti asianmukaista 
tietämystä ja pätevyyttä koskevat 
tarvittavat vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Artiklan 3 kohdassa määritellyn kotijäsenvaltion ja 4 kohdassa määritellyn komission 
toimivallan välinen suhde on epäselvä. Olisi oltava kotijäsenvaltion tehtävänä määritellä 
pätevyysvaatimukset yksityiskohtaisesti.

Tarkistus 167
Cristian Silviu Buşoi
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissiolle siirretään 26 artiklan 
mukaisesti ja 27 ja 28 artiklan ehtoja 
noudattaen valta määritellä tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt 
vaatimukset ja erityisesti asianmukaista 
tietämystä ja pätevyyttä koskevat 
tarvittavat vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällainen menettely voi johtaa oikeudelliseen epävarmuuteen ja heikentää avoimuutta. 
Asianmukaista tietoa ja pätevyyttä koskevien vaadittavien edellytysten määrittäminen pitäisi 
jättää jäsenvaltioille.

Tarkistus 168
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla
Mainonnassa ilmoitettavat vakiotiedot

Poistetaan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 
artiklan mukaisia luottosopimuksia 
koskevassa mainonnassa, jossa 
ilmoitetaan korko tai mitä hyvänsä muita 
kuluttajalle aiheutuvia luoton 
kustannuksia koskevia lukuja, on mukana 
tämän artiklan mukaiset vakiotiedot.
2. Vakiotiedoissa on selkeästi, tiiviisti ja 
näkyvästi tarkennettava seuraavat seikat 
edustavan esimerkin avulla:
a) luotonantajan tai tapauksen mukaan 
luotonvälittäjän henkilöllisyys;
b) tiedot siitä, että mainostettu tuote on 
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luottosopimus, ja tarvittaessa siitä, että 
luottosopimuksen vakuutena on kiinnitys 
kiinteään omaisuuteen tai jäsenvaltiossa 
yleisesti käytetty muu vastaava vakuus, 
joka kohdistuu kiinteään omaisuuteen, 
taikka kiinteään omaisuuteen liittyvä 
oikeus;
c) luoton korko, kiinteänä tai vaihtuvana 
tai molempina, sekä yksityiskohtaiset 
tiedot kaikista sovellettavista maksuista, 
jotka sisältyvät kuluttajalle aiheutuviin 
kokonaisluottokustannuksiin;
d) luoton kokonaismäärä;
e) todellinen vuosikorko;
f) luottosopimuksen kesto;
g) maksuerien suuruus;
h) kuluttajan maksettavaksi tuleva 
kokonaismäärä;
i) tapauksen mukaan varoitus siitä, että 
kiinteä omaisuus voidaan menettää, jos 
luottosopimukseen liittyviä sitoumuksia ei 
noudateta, kun luoton vakuutena on 
kiinnitys kiinteään omaisuuteen tai 
jäsenvaltiossa yleisesti käytetty muu 
vastaava vakuus, joka kohdistuu 
kiinteään omaisuuteen, taikka kiinteään 
omaisuuteen liittyvä oikeus.
Vakiotietojen on oltava helposti 
luettavissa tai tarvittaessa selvästi 
kuultavissa sen mukaan, mitä viestintä 
mainonnassa tai markkinoinnissa 
käytetään.
3. Jos luottosopimukseen liittyvää 
lisäpalvelua, erityisesti vakuutusta, 
koskevan sopimuksen tekeminen on 
pakollinen edellytys luoton saamiseksi 
joko yleensä tai markkinoiduin ehdoin, 
eikä tämän palvelun kustannuksia voida 
määrittää ennakkoon, velvollisuus tehdä 
tällainen sopimus on mainittava selkeästi, 
tiiviisti ja näkyvästi yhdessä todellisen 
vuosikoron kanssa.
4. Komissiolle siirretään 26 artiklan 
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mukaisesti ja 27 ja 28 artiklan ehtoja 
noudattaen valta laatia tarkempi luettelo 
mainonnassa ilmoitettavista 
vakiotiedoista.
Erityisesti komissio muuttaa tarvittaessa 
tämän artiklan 2 kohdan a–i alakohdassa 
vahvistetuista vakiotiedoista laadittua 
luetteloa, kun se hyväksyy tällaisia 
delegoituja säädöksiä.
5. Tällä artiklalla ei rajoiteta direktiivin 
2005/29/EY soveltamista.

Or. en

Tarkistus 169
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiedot siitä, että mainostettu tuote on 
luottosopimus, ja tarvittaessa siitä, että 
luottosopimuksen vakuutena on kiinnitys 
kiinteään omaisuuteen tai jäsenvaltiossa 
yleisesti käytetty muu vastaava vakuus, 
joka kohdistuu kiinteään omaisuuteen, 
taikka kiinteään omaisuuteen liittyvä 
oikeus;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lainoja ei tavallisesti myönnetä suoraan mainoksen perusteella. Markkinatutkimus osoittaa, 
että kuluttajille jää hyvin vähän tietoa lainoja koskevista mainoksista, joten on tehokkaampaa 
keskittyä muutamaan keskeiseen periaatteeseen.

Tarkistus 170
Liem Hoang Ngoc
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luoton korko, kiinteänä tai vaihtuvana tai 
molempina, sekä yksityiskohtaiset tiedot 
kaikista sovellettavista maksuista, jotka 
sisältyvät kuluttajalle aiheutuviin 
kokonaisluottokustannuksiin;

c) luoton korko, kiinteänä tai vaihtuvana tai 
molempina, sekä yksityiskohtaiset tiedot 
kaikista sovellettavista maksuista, jotka 
sisältyvät kuluttajalle aiheutuviin 
kokonaisluottokustannuksiin; todellinen 
vuosikorko on ilmoitettava mainoksessa 
vähintään yhtä selvästi kuin muutkin 
numerotiedot;

Or. en

Tarkistus 171
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) luoton kokonaismäärä; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lainoja ei tavallisesti myönnetä suoraan mainoksen perusteella. Markkinatutkimus osoittaa, 
että kuluttajille jää hyvin vähän tietoa lainoja koskevista mainoksista, joten on tehokkaampaa 
keskittyä muutamaan keskeiseen periaatteeseen.

Tarkistus 172
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tapauksen mukaan varoitus siitä, että 
kiinteä omaisuus voidaan menettää, jos 

Poistetaan.
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luottosopimukseen liittyviä sitoumuksia ei 
noudateta, kun luoton vakuutena on 
kiinnitys kiinteään omaisuuteen tai 
jäsenvaltiossa yleisesti käytetty muu 
vastaava vakuus, joka kohdistuu 
kiinteään omaisuuteen, taikka kiinteään 
omaisuuteen liittyvä oikeus.

Or. en

Perustelu

Joidenkin jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmässä tällainen varoitus olisi harhaanjohtava, koska 
omaisuuden menettämisen vaara ei liity ainoastaan luottoihin, joiden vakuutena on kiinnitys. 
Joka tapauksessa vaatimus on liiallinen mainontavaiheessa.

Tarkistus 173
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vakiotietojen on oltava helposti luettavissa 
tai tarvittaessa selvästi kuultavissa sen 
mukaan, mitä viestintä mainonnassa tai 
markkinoinnissa käytetään.

Vakiotietojen on oltava helposti luettavissa 
tai tarvittaessa selvästi kuultavissa sen 
mukaan, mitä viestintä mainonnassa tai 
markkinoinnissa käytetään.

Kaikkien mainonnassa välitettävien 
tietojen on noudatettava esitettyä 
malliesimerkkiä.
Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
malliesimerkin määrittelyä koskevia 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 174
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Vakiotietojen on oltava helposti luettavissa 
tai tarvittaessa selvästi kuultavissa sen 
mukaan, mitä viestintä mainonnassa tai 
markkinoinnissa käytetään.

Vakiotietojen on oltava helposti luettavissa 
tai tarvittaessa selvästi kuultavissa sen 
mukaan, mitä viestintä mainonnassa tai 
markkinoinnissa käytetään. Tällainen 
perustieto ei saa olla pienellä painettua 
tekstiä, vaan sen pitää olla selvästi 
näkyvillä kaikissa asiakirjoissa.

Or. en

Tarkistus 175
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos luottosopimukseen liittyvää 
lisäpalvelua, erityisesti vakuutusta, 
koskevan sopimuksen tekeminen on 
pakollinen edellytys luoton saamiseksi 
joko yleensä tai markkinoiduin ehdoin, 
eikä tämän palvelun kustannuksia voida 
määrittää ennakkoon, velvollisuus tehdä 
tällainen sopimus on mainittava selkeästi, 
tiiviisti ja näkyvästi yhdessä todellisen 
vuosikoron kanssa.

3. Jos kyseessä on luottosopimukseen 
liittyvä lisäpalvelu ja jos tämän palvelun 
kustannuksia ei voida määrittää etukäteen, 
velvollisuus tehdä tällainen sopimus on 
mainittava selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi ja 
sopimuksen kustannukset on otettava 
huomioon todellisessa vuosikorossa niin, 
että pohjana käytetään luotonantajan tai 
muun tarjoajan tarjoavan samanlaisen 
tuotteen kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 176
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissiolle siirretään 26 artiklan 
mukaisesti ja 27 ja 28 artiklan ehtoja 

Poistetaan.
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noudattaen valta laatia tarkempi luettelo 
mainonnassa ilmoitettavista 
vakiotiedoista.
Erityisesti komissio muuttaa tarvittaessa 
tämän artiklan 2 kohdan a–i alakohdassa 
vahvistetuista vakiotiedoista laadittua 
luetteloa, kun se hyväksyy tällaisia 
delegoituja säädöksiä.

Or. en

Perustelu

Ilmoittamisvelvoitteet ovat lähes samat kuin kulutusluottodirektiivissä. Velvoitteita ei tarvitse 
yksilöidä.

Tarkistus 177
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Sopimattomat kaupalliset menettelyt

1. Kuluttajalla on aina oltava oikeus ostaa 
oheistuotteita vaihtoehtoisilta 
luotonantajilta.
2. Lainakorko ei saa riippua tietyn 
luotonantajan oheispalvelujen tarjonnan 
jatkumisesta, paitsi jos oheispalvelu on 
olennainen osa luottotuotetta ja siitä on 
objektiivista hyötyä kuluttajalle.
3. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimia 
ulkomaan valuutan määräisten lainojen 
kieltämiseksi, paitsi jos kuluttaja saa 
tulonsa asianomaisen valuutan 
määräisinä.
4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä vain asiakkaiden 
houkuttelemiseen tarkoitettujen 
epärealististen korkojen kieltämiseksi.
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Or. en

Tarkistus 178
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Vapaus valita oheispalveluiden tarjoaja

1. Kuluttajalla on aina oltava oikeus ostaa 
oheistuotteita vaihtoehtoisilta 
luotonantajilta.
2. Lainakorko ei saa riippua tietyn 
luotonantajan oheispalvelujen tarjonnan 
jatkumisesta, paitsi jos oheispalvelu on 
olennainen osa luottotuotetta ja siitä on 
objektiivista hyötyä kuluttajalle.

Or. en

Perustelu

On syrjivää ja kilpailua haittaavaa, jos kuluttajien on ostettava useita tuotteita ja palveluita 
samalta tarjoajalta. Joillakin markkinoilla on kehitetty toisiinsa sidoksissa olevia sopimuksia, 
joilla kuluttajat sidotaan tiettyihin oheistuotteisiin. Vaikka tarjous antaakin kuluttajalle
kokonaisedun sopimuksen allekirjoitushetkellä, tilanne voi olla toinen muutaman vuoden 
kuluttua. Eri sopimusten välille luotu yhteys estää kuluttajaa hyötymästä markkinatilanteen 
muutoksista.

Tarkistus 179
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat tai tapauksen mukaan 
luotonvälittäjät antavat luottosopimuksia 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat antavat luottosopimuksia 
koskevat yleiset tiedot aina saataville ja 
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koskevat yleiset tiedot aina saataville 
pysyvää välinettä käyttäen tai sähköisessä 
muodossa.

toimittavat ne kuluttajalle joko 
luotonantajan toimesta suoramyynnin 
yhteydessä tai luotonvälittäjän toimesta
pysyvää välinettä käyttäen ja/tai
sähköisessä muodossa pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Ei ole selvää, kuka vastaa tämän asiakirjan laatimisesta. Luotonvälittäjät eivät välttämättä 
voi saada kaikkia lueteltuja tietoja. Siksi luotonantajan tehtävänä pitäisi olla näiden tietojen 
antaminen luotonvälittäjälle tai – luotonantajan toimiessa suoraan jakelijoina – suoraan 
kuluttajalle.

Tarkistus 180
María Irigoyen Pérez

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat tai tapauksen mukaan 
luotonvälittäjät antavat luottosopimuksia 
koskevat yleiset tiedot aina saataville 
pysyvää välinettä käyttäen tai sähköisessä 
muodossa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat tai tapauksen mukaan 
luotonvälittäjät antavat luottosopimuksia 
koskevat yleiset tiedot aina saataville 
pysyvää välinettä käyttäen tai sähköisessä 
muodossa niin, että ne ovat helposti 
saatavissa ja ymmärrettäviä.

Or. es

Tarkistus 181
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Yleisiin tietoihin on sisällyttävä ainakin
seuraavat tiedot:

Yleisiin tietoihin on sisällytettävä 
seuraavat tiedot:
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Or. en

Perustelu

Mahdollisimman suuri yhdenmukaistaminen antaisi samantasoisen kuluttajansuojan koko 
EU:ssa.

Tarkistus 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vakuuden muodot; c) vakuuden muodot ja mahdollisuus, että 
vakuus sijaitsee jossakin toisessa 
jäsenvaltiossa;

Or. en

Tarkistus 183
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) havainnollinen esimerkki kuluttajalle 
aiheutuvista luoton kokonaiskustannuksista 
ja todellisesta vuosikorosta;

g) edustava esimerkki kuluttajalle 
aiheutuvista luoton kokonaiskustannuksista 
ja todellisesta vuosikorosta;

Or. en

Tarkistus 184
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – i alakohta



AM\881849FI.doc 53/122 PE475.786v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

i) tiedot siitä, onko ennenaikainen 
takaisinmaksu mahdollista, ja tapauksen 
mukaan kuvaus ennenaikaiseen 
takaisinmaksuun liittyvistä ehdoista;

i) kuvaus ennenaikaiseen takaisinmaksuun 
liittyvistä ehdoista;

Or. en

Tarkistus 185
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) tiedot siitä, onko asunto-omaisuuden
arviointi tarpeen, ja tapauksen mukaan 
siitä, kenen olisi se suoritettava;

j) asunto-omaisuuden arvioinnin merkitys 
kuluttajan kannalta, arvioinnin suorittaja 
ja kaikki siihen liittyvät kustannukset;

Or. en

Perustelu

Poistetaan valinnanvaraa jättävä "onko asunto-omaisuuden arviointi tarpeen", jolloin uusi 
teksti merkitsee kaikkiin kiinnitysluottosopimuksiin liittyvää arviointia.

Tarkistus 186
María Irigoyen Pérez

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) tapauksen mukaan varoitus siitä, että 
kiinteä omaisuus voidaan menettää, jos 
kiinteistöluottosopimukseen liittyviä 
sitoumuksia ei noudateta, kun luoton 
vakuutena on kiinnitys kiinteään 
omaisuuteen tai jäsenvaltiossa yleisesti 
käytetty muu vastaava vakuus, joka 
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kohdistuu kiinteään asunto-omaisuuteen, 
taikka kiinteään asunto-omaisuuteen 
liittyvä oikeus.

Or. es

Tarkistus 187
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) tiedot siitä, miten on mahdollista saada 
tietoja luottosopimuksen korkoon 
liittyvistä veronhuojennuksista tai muista 
julkisista tuista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kuluttajan ei pitäisi perustaa luottosopimuspäätöstään verohuojennuksiin. Yleisesti tiedetään, 
että tietoja verohuojennuksista voi pyytää veroviranomaisilta.

Tarkistus 188
María Irigoyen Pérez

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) tiedot siitä, miten on mahdollista saada 
tietoja luottosopimuksen korkoon liittyvistä
veronhuojennuksista tai muista julkisista 
tuista.

k) tiedot siitä, miten on mahdollista saada 
tietoja luottosopimuksen korkoon liittyvistä
verovelvoitteista ja -huojennuksista tai 
muista julkisista tuista.

Or. es
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Tarkistus 189
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sen 
jälkeen, kun kuluttaja on 14 artiklan 
mukaisesti antanut tarvittavat tiedot 
tarpeistaan, taloudellisesta tilanteestaan ja 
mieltymyksistään, luotonantaja ja 
tapauksen mukaan luotonvälittäjä antavat 
kuluttajalle ilman aiheetonta viivytystä 
yksilölliset tiedot, joita tämä tarvitsee 
voidakseen verrata markkinoilla tarjolla 
olevia luottoja, arvioida niiden vaikutuksia 
ja tehdä tietoihin perustuvan päätöksen 
luottosopimuksen tekemisestä. Tällaiset 
kirjalliset tai muulla pysyvällä välineellä 
olevat tiedot on toimitettava liitteessä II 
olevan "Eurooppalainen standardoitu 
tietolehtinen" -lomakkeen ("European 
Standardised Information Sheet", ESIS) 
avulla.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sen 
jälkeen, kun kuluttaja on 14 artiklan 
mukaisesti antanut tarvittavat tiedot 
tarpeistaan, taloudellisesta tilanteestaan ja 
mieltymyksistään, luotonantaja ja 
tapauksen mukaan luotonvälittäjä antavat 
kuluttajalle ilman aiheetonta viivytystä 
yksilölliset tiedot, joita tämä tarvitsee 
voidakseen verrata markkinoilla tarjolla 
olevia luottoja, arvioida niiden vaikutuksia 
ja tehdä tietoihin perustuvan päätöksen 
luottosopimuksen tekemisestä. Jäsenvaltiot 
voivat säätää, että kuluttajille annetaan 
tällainen mahdollisuus harkita 
päätöstään, kun heille myönnetään 
lakisääteinen tai sopimukseen perustuva 
oikeus vetäytyä sopimuksesta direktiivin 
2008/48/EY säännösten mukaisesti. 
Tällaiset kirjalliset tai muulla pysyvällä 
välineellä olevat tiedot on toimitettava
liitteessä II olevan "Eurooppalainen 
standardoitu tietolehtinen" -lomakkeen
("European Standardised Information 
Sheet", ESIS) avulla.

Or. de

Tarkistus 190
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sen Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sen 
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jälkeen, kun kuluttaja on 14 artiklan 
mukaisesti antanut tarvittavat tiedot 
tarpeistaan, taloudellisesta tilanteestaan ja 
mieltymyksistään, luotonantaja ja 
tapauksen mukaan luotonvälittäjä antavat 
kuluttajalle ilman aiheetonta viivytystä
yksilölliset tiedot, joita tämä tarvitsee 
voidakseen verrata markkinoilla tarjolla 
olevia luottoja, arvioida niiden vaikutuksia 
ja tehdä tietoihin perustuvan päätöksen 
luottosopimuksen tekemisestä. Tällaiset 
kirjalliset tai muulla pysyvällä välineellä 
olevat tiedot on toimitettava liitteessä II 
olevan "Eurooppalainen standardoitu 
tietolehtinen" -lomakkeen ("European 
Standardised Information Sheet", ESIS) 
avulla.

jälkeen, kun kuluttaja on antanut tarvittavat 
tiedot tarpeistaan, taloudellisesta 
tilanteestaan ja mieltymyksistään, 
luotonantaja ja tapauksen mukaan 
luotonvälittäjä antavat kuluttajalle heti
yksilölliset tiedot, joita tämä tarvitsee 
voidakseen verrata markkinoilla tarjolla 
olevia luottoja, arvioida niiden vaikutuksia 
ja tehdä tietoihin perustuvan päätöksen 
luottosopimuksen tekemisestä. Tällaiset 
kirjalliset tai muulla pysyvällä välineellä 
olevat tiedot on toimitettava veloituksetta
liitteessä II olevan "Eurooppalainen 
standardoitu tietolehtinen" -lomakkeen
("European Standardised Information 
Sheet", ESIS) avulla.

Or. en

Tarkistus 191
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sen 
jälkeen, kun kuluttaja on 14 artiklan 
mukaisesti antanut tarvittavat tiedot 
tarpeistaan, taloudellisesta tilanteestaan ja 
mieltymyksistään, luotonantaja ja 
tapauksen mukaan luotonvälittäjä antavat 
kuluttajalle ilman aiheetonta viivytystä 
yksilölliset tiedot, joita tämä tarvitsee 
voidakseen verrata markkinoilla tarjolla 
olevia luottoja, arvioida niiden vaikutuksia 
ja tehdä tietoihin perustuvan päätöksen 
luottosopimuksen tekemisestä. Tällaiset 
kirjalliset tai muulla pysyvällä välineellä 
olevat tiedot on toimitettava liitteessä II 
olevan "Eurooppalainen standardoitu 
tietolehtinen" -lomakkeen ("European 
Standardised Information Sheet", ESIS)

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sen 
jälkeen, kun kuluttaja on 14 artiklan 
mukaisesti antanut tarvittavat tiedot 
tarpeistaan, taloudellisesta tilanteestaan ja 
mieltymyksistään, luotonantaja ja 
tapauksen mukaan luotonvälittäjä antavat 
kuluttajalle ilman aiheetonta viivytystä
yksilölliset tiedot, joita tämä tarvitsee 
voidakseen verrata markkinoilla tarjolla 
olevia luottoja, arvioida niiden vaikutuksia 
ja tehdä tietoihin perustuvan päätöksen 
luottosopimuksen tekemisestä. Tällaiset 
kirjalliset tai muulla pysyvällä välineellä 
olevat tiedot on toimitettava käyttäen 
standardoitua tietolehtistä ja veloituksetta. 
Jäsenvaltioiden on käytettävä liitteen II 
mukaista eurooppalaista standardoitua 
tietolehtistä (ESIS), ellei parempaa 
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avulla. kansallista tietolehtistä ole kehitetty ja 
elleivät kaikki sidosryhmät ja myös 
kuluttajien edustajat ole sopineet siitä.

Or. en

Perustelu

Monet jäsenvaltiot ovat jo ottaneet käyttöön sopimuksen tekoa edeltävät tietolehtiset, minkä 
vuoksi olisi sallittava joko ESIS tai vastaava asiakirja.

Tarkistus 192
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sen 
jälkeen, kun kuluttaja on 14 artiklan 
mukaisesti antanut tarvittavat tiedot 
tarpeistaan, taloudellisesta tilanteestaan
ja mieltymyksistään, luotonantaja ja
tapauksen mukaan luotonvälittäjä antavat
kuluttajalle ilman aiheetonta viivytystä
yksilölliset tiedot, joita tämä tarvitsee 
voidakseen verrata markkinoilla tarjolla 
olevia luottoja, arvioida niiden vaikutuksia 
ja tehdä tietoihin perustuvan päätöksen 
luottosopimuksen tekemisestä. Tällaiset 
kirjalliset tai muulla pysyvällä välineellä 
olevat tiedot on toimitettava liitteessä II 
olevan "Eurooppalainen standardoitu 
tietolehtinen" -lomakkeen ("European 
Standardised Information Sheet", ESIS) 
avulla.

Luotonantajan ja tapauksen mukaan
luotonvälittäjän on hyvissä ajoin, ennen 
kuin luottosopimus tai tarjous sitoo 
kuluttajaa, annettava luotonantajan 
tarjoamien luottoehtojen sekä kuluttajalta 
saatujen, hänen tarpeitaan, taloudellista 
tilannettaan ja mieltymyksiään koskevien 
tietojen pohjalta kuluttajalle yksilölliset 
tiedot, joita tämä tarvitsee voidakseen 
verrata markkinoilla tarjolla olevia luottoja, 
arvioida niiden vaikutuksia ja tehdä 
tietoihin perustuvan päätöksen 
luottosopimuksen tekemisestä. Tällaiset 
kirjalliset tai muulla pysyvällä välineellä 
olevat tiedot on toimitettava liitteessä II 
olevan "Eurooppalainen standardoitu 
tietolehtinen" -lomakkeen ("European 
Standardised Information Sheet", ESIS) 
avulla.

Or. en

Perustelu

Säännöksen olisi noudateltava kulutusluottodirektiiviä ja rahoituspalvelujen etämyyntiä 
koskevaa direktiiviä. Tämä yhdenmukaistaminen vähentäisi myös byrokratiaa, koska 
luotonantajan ei tarvitsisi antaa ESIS-lomaketta kahdesti.
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Tarkistus 193
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sen 
jälkeen, kun kuluttaja on 14 artiklan 
mukaisesti antanut tarvittavat tiedot 
tarpeistaan, taloudellisesta tilanteestaan ja 
mieltymyksistään, luotonantaja ja 
tapauksen mukaan luotonvälittäjä antavat 
kuluttajalle ilman aiheetonta viivytystä
yksilölliset tiedot, joita tämä tarvitsee 
voidakseen verrata markkinoilla tarjolla 
olevia luottoja, arvioida niiden vaikutuksia 
ja tehdä tietoihin perustuvan päätöksen 
luottosopimuksen tekemisestä. Tällaiset 
kirjalliset tai muulla pysyvällä välineellä 
olevat tiedot on toimitettava liitteessä II
olevan "Eurooppalainen standardoitu 
tietolehtinen" -lomakkeen ("European 
Standardised Information Sheet", ESIS) 
avulla.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sen 
jälkeen, kun kuluttaja on 14 artiklan 
mukaisesti antanut tarvittavat tiedot 
tarpeistaan, taloudellisesta tilanteestaan ja 
mieltymyksistään, luotonantaja ja 
tapauksen mukaan luotonvälittäjä antavat 
kuluttajalle heti yksilölliset tiedot, joita 
tämä tarvitsee voidakseen verrata 
markkinoilla tarjolla olevia luottoja, 
arvioida niiden vaikutuksia ja tehdä 
tietoihin perustuvan päätöksen 
luottosopimuksen tekemisestä. Tällaiset 
kirjalliset tai muulla pysyvällä välineellä 
olevat tiedot on toimitettava veloituksetta
liitteessä II olevan "Eurooppalainen 
standardoitu tietolehtinen" -lomakkeen
("European Standardised Information 
Sheet", ESIS) avulla.

Or. en

Perustelu

ESIS-tietolehtinen on annettava kuluttajille veloituksetta.

Tarkistus 194
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttaja saa luotonantajaa sitovan 
tarjouksen mukana ESIS-tietolehtisen. 

Poistetaan.
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Niiden on varmistettava, että 
luottosopimusta ei voida tehdä tällaisessa 
tilanteessa ennen kuin kuluttajalla on 
ollut siitä riippumatta, miten sopimus 
tehdään, riittävästi aikaa verrata 
tarjouksia, arvioida niiden vaikutuksia ja 
tehdä tietoihin perustuva päätös 
tarjouksen hyväksymisestä.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu sääntö aiheuttaisi oikeudellista epävarmuutta, koska yksittäinen luotonantaja ei 
tiedä miten ja milloin kuluttaja on saanut tarjouksia muilta luotonantajilta eikä olisi 
asianmukaista kysyä tätä kuluttajalta. Ei myöskään ole selvää, mitä vaikutuksia säännön 
noudattamatta jättämisellä olisi.

Tarkistus 195
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttaja saa luotonantajaa sitovan 
tarjouksen mukana ESIS-tietolehtisen.
Niiden on varmistettava, että 
luottosopimusta ei voida tehdä tällaisessa 
tilanteessa ennen kuin kuluttajalla on ollut 
siitä riippumatta, miten sopimus tehdään, 
riittävästi aikaa verrata tarjouksia, arvioida 
niiden vaikutuksia ja tehdä tietoihin 
perustuva päätös tarjouksen 
hyväksymisestä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttaja saa ESIS-tietolehtisen mukana 
luottosopimuksen luonnoksen. Niiden on 
varmistettava, että luottosopimusta ei voida 
tehdä tällaisessa tilanteessa ennen kuin 
kuluttajalla on ollut siitä riippumatta, miten 
sopimus tehdään, riittävästi aikaa verrata 
tarjouksia, arvioida niiden vaikutuksia ja 
tehdä tietoihin perustuva päätös tarjouksen 
hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 196
Cristian Silviu Buşoi
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ESIS-tietolehtinen on voimassa selvästi 
ilmoitetun ajan, joka on riittävä, jotta 
kuluttaja voi vertailla markkinoilla 
saatavissa olevia tarjouksia.

Or. en

Perustelu

ESIS-tietolehtisen voimassaoloaika on määritettävä, jotta kuluttaja voi vertailla markkinoilla 
saatavissa olevia tarjouksia. On itsestään selvää, että ESIS-tietolehtinen on voimassa vain, 
jos kuluttaja on antanut oikeat tiedot rahatilanteestaan.

Tarkistus 197
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki lisätiedot, jotka luotonantaja tai 
tapauksen mukaan luotonvälittäjä 
mahdollisesti antaa kuluttajalle, on 
annettava erillisessä asiakirjassa, joka 
voidaan liittää ESIS-tietolehtiseen.

Kaikki lisätiedot, jotka luotonantaja tai 
tapauksen mukaan luotonvälittäjä 
mahdollisesti antaa kuluttajalle, on 
annettava erillisessä asiakirjassa, joka 
voidaan liittää ESIS-tietolehtiseen.

Sellaisissa jäsenvaltioissa, jotka asettavat 
tiukkoja vastaavuussääntöjä 
kiinnitysluottolaitosten kiinnitysluottojen 
(varat) ja kiinteistövakuudellisten 
joukkovelkakirjojen (vastattavat) välille, 
koron ilmoittamisessa ESIS-
tietolehtisessä voidaan ottaa huomioon 
markkinatilanteen muuttuminen.

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

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään 26 artiklan 
mukaisesti ja 27 ja 28 artiklan ehtoja 
noudattaen valta muuttaa tämän artiklan 
1 kohdassa vahvistettuja vakiotietoja sekä 
liitteessä II olevan ESIS-tietolehtisen 
sisältöä ja muotoa.

Poistetaan.

Tällaisilla delegoiduilla säädöksillä 
toteutetaan tarvittaessa erityisesti 
seuraavat toimet:
a) muutetaan tämän artiklan 1 kohdassa 
vahvistettua luetteloa vakiotiedoista;
b) poistetaan liitteessä II edellytettyjä 
tietoja;
c) tehdään lisäyksiä liitteessä II 
edellytettyihin tietoihin;
d) muutetaan liitteessä II olevan ESIS-
tietolehtisen sisällön esittämistä;
e) tarkennetaan liitteessä II vahvistettuja
ESIS-tietolehtisen täyttöohjeita.

Or. en

Perustelu

Lukuisat siirretyt toimivaltuudet ovat erittäin ongelmallisia. Toimivalta on erittäin avoin 
ilman, että delegoidun vallan tavoitteita ja sisältöä määritellään. Lisäksi delegoitu valta 
koskee ehdotuksen oleellisia osatekijöitä. Delegoitu valta johtaisi ajan mittaan 
todennäköisesti yhä moninaisempiin sääntöihin, jotka koskevat toisaalta perinteisiä 
kuluttajaluottoja ja toisaalta asuntolainoja ja kiinnelainoja.

Tarkistus 199
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään 26 artiklan 
mukaisesti ja 27 ja 28 artiklan ehtoja 
noudattaen valta muuttaa tämän artiklan 
1 kohdassa vahvistettuja vakiotietoja sekä 
liitteessä II olevan ESIS-tietolehtisen 
sisältöä ja muotoa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 200
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) muutetaan liitteessä II olevan ESIS-
tietolehtisen sisällön esittämistä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 201
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tarkennetaan liitteessä II vahvistettuja 
ESIS-tietolehtisen täyttöohjeita.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 202
Liem Hoang Ngoc
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja tai luotonvälittäjä toimittaa 
kuluttajalle tämän pyynnöstä maksutta 
kopion luottosopimuksen luonnoksesta.
Tätä säännöstä ei sovelleta, jos 
luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä 
ole halukas tekemään luottosopimusta 
kuluttajan kanssa.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja tai luotonvälittäjä toimittaa 
kuluttajalle maksutta kopion 
luottosopimuksen luonnoksesta.

Or. en

Tarkistus 203
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja tai luotonvälittäjä toimittaa 
kuluttajalle tämän pyynnöstä maksutta 
kopion luottosopimuksen luonnoksesta.
Tätä säännöstä ei sovelleta, jos 
luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä 
ole halukas tekemään luottosopimusta 
kuluttajan kanssa.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja tai luotonvälittäjä toimittaa 
kuluttajalle tämän pyynnöstä maksutta 
kopion luottosopimuksen luonnoksesta.
Tätä säännöstä ei sovelleta, jos 
luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä 
ole halukas tekemään luottosopimusta 
kuluttajan kanssa. Lisäksi oletetaan, että 
luotonantajan tai tapauksen mukaan 
luotonvälittäjän on annettava kuluttajalle 
veloituksetta kaikki sopimuksen tekemistä 
edeltävä tieto.

Or. en

Tarkistus 204
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Vaihtuva korko

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla kuluttajia suojellaan 
maksukyvyttömyydeltä, kun vaihtuvat 
korot muuttuvat huomattavasti.
Jos jäsenvaltiot eivät määrittele vaihtuvan 
koron yleistä ylärajaa, niiden on 
varmistettava, että kaikki luotonantajat 
määrittelevät enimmäisrajan. 
Luottokelpoisuus tarkistetaan tämän 
enimmäisrajan perusteella.
2. Koron muutosten on perustuttava 
ainoastaan objektiivisiin, luotettaviin, 
julkisiin ja luotonantajan kannalta 
ulkoisiin osoittimiin kuten 
markkinakorkoihin.
3. Kun korko nousee, kuluttajalla on aina 
oltava mahdollisuus valita 
takaisinmaksun pidentäminen enintään 
viidellä vuodella ilman lisäkustannuksia 
ja säännöllisten maksuerien korottamista.

Or. en

Tarkistus 205
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Muiden palveluiden liittäminen

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
luotonantajia ja luotonvälittäjiä 
asettamasta luottosopimustarjouksen 
ehdoksi vakuutuksen tai muun 
rahoitustuotteen hankkimista tietyltä 
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luotonantajan tai luotonvälittäjän 
nimeämältä tarjoajalta, mikä ei 
kuitenkaan koske käyttötilin avaamista.
2. Asuinkiinteistöä koskevaan 
luottosopimukseen liittyvien 
lisäpalveluiden tarjoajan vaihtuminen ei 
saa vaikuttaa kiinnitysluottosopimuksen 
korkoon tai muuhun luottosopimuksen 
osaan. 

Or. en

Perustelu

Tällaisia sääntöjä sovelletaan jo joissakin jäsenvaltioissa. Luoton ehdoksi ei saa asettaa 
siihen yhteydessä olevien lisäpalveluiden hankkimista. Kuluttajaa on suojattava koron 
nousulta lisäpalveluiden tarjoajaa vaihdettaessa.

Tarkistus 206
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Luotonvälittäjän on ennen minkään 3 
artiklan e alakohdassa mainitun palvelun 
suorittamista annettava kuluttajalle ainakin 
seuraavat tiedot:

1. Luotonvälittäjän on ennen minkään 3 
artiklan e alakohdassa mainitun palvelun 
suorittamista annettava kuluttajalle 
veloituksetta ainakin seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 207
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) jos luotonvälittäjä ei ole sidoksissa 
oleva luotonvälittäjä, tiedot mahdollisista 
palkkioista, jotka luotonantaja maksaa 

h) tiedot mahdollisista palkkioista tai 
muista hyvityksistä mukaan lukien 
luontaishyvitykset, jotka luotonantaja tai 
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luotonvälittäjälle tämän palveluista. mikä tahansa kolmas osapuoli maksaa 
luotonvälittäjälle tämän palveluista.

Or. en

Tarkistus 208
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muiden kuin sidoksissa olevien
luotonvälittäjien on kuluttajan pyynnöstä
annettava tiedot siitä, miten kuluttajalle 
tarjottuja luottosopimuksia tekevien 
luotonantajien maksamat palkkiot 
vaihtelevat. Kuluttajalle on tiedotettava 
siitä, että hänellä on oikeus pyytää 
tällaisia tietoja.

2. Luotonvälittäjien on annettava
absoluuttisina arvoina ilmaistut tiedot 
siitä, miten kuluttajalle tarjottuja 
luottosopimuksia tekevien luotonantajien 
maksamat palkkiot vaihtelevat.

Or. en

Tarkistus 209
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissiolle siirretään 26 artiklan 
mukaisesti ja 27 ja 28 artiklan ehtoja 
noudattaen valta päivittää luettelo 
luotonvälittäjiä koskevista tiedoista, jotka 
on annettava kuluttajalle tämän artiklan 1 
kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Erityisesti komissio muuttaa tämän 
artiklan 1 kohdassa edellytettyjä tietoja 
tarvittaessa, kun se hyväksyy tällaisia 
delegoituja säädöksiä.
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Or. en

Tarkistus 210
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
1 kohdan yhdenmukaiset 
soveltamisedellytykset, komissiolle 
siirretään valta vahvistaa tarvittaessa 
tämän artiklan 1 kohdan mukaisten 
tietojen vakiomuoto ja esittäminen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 211
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat ja tapauksen mukaan 
luotonvälittäjät antavat kuluttajalle riittävät 
selvitykset ehdotetuista luottosopimuksista 
ja mahdollisista lisätuotteista, jotta 
kuluttaja kykenee arvioimaan, soveltuvatko 
ehdotetut luottosopimukset hänen 
tarpeisiinsa ja taloudelliseen tilanteeseensa.
Riittävään selvitykseen on sisällytettävä 
yksilölliset tiedot tarjolla olevien luottojen 
ominaisuuksista ilman, että siinä esitetään 
suosituksia. Luotonantajien ja tapauksen 
mukaan luotonvälittäjien on kaikin 
tarvittavin keinoin arvioitava tarkasti, 
kuinka paljon kuluttajalla on tietoa ja 
kokemusta luotoista, jotta luotonantaja tai 
välittäjä voi määrittää, minkätasoisia 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat ja tapauksen mukaan 
luotonvälittäjät antavat kuluttajalle riittävät 
selvitykset ehdotetuista luottosopimuksista 
ja mahdollisista lisätuotteista, jotta 
kuluttaja kykenee arvioimaan, soveltuvatko 
ehdotetut luottosopimukset hänen 
tarpeisiinsa ja taloudelliseen tilanteeseensa.
Riittävään selvitykseen on sisällytettävä 
yksilölliset tiedot tarjolla olevien luottojen
olennaisista ominaisuuksista ilman, että 
siinä esitetään suosituksia.
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selvityksiä kuluttajalle on annettava, ja 
sovittaa selvitykset sen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 212
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat ja tapauksen mukaan 
luotonvälittäjät antavat kuluttajalle riittävät 
selvitykset ehdotetuista luottosopimuksista 
ja mahdollisista lisätuotteista, jotta 
kuluttaja kykenee arvioimaan, soveltuvatko 
ehdotetut luottosopimukset hänen 
tarpeisiinsa ja taloudelliseen tilanteeseensa.
Riittävään selvitykseen on sisällytettävä 
yksilölliset tiedot tarjolla olevien luottojen 
ominaisuuksista ilman, että siinä esitetään 
suosituksia. Luotonantajien ja tapauksen 
mukaan luotonvälittäjien on kaikin 
tarvittavin keinoin arvioitava tarkasti, 
kuinka paljon kuluttajalla on tietoa ja 
kokemusta luotoista, jotta luotonantaja tai 
välittäjä voi määrittää, minkätasoisia 
selvityksiä kuluttajalle on annettava, ja 
sovittaa selvitykset sen mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat ja tapauksen mukaan 
luotonvälittäjät antavat kuluttajalle riittävät 
selvitykset ehdotetuista luottosopimuksista 
ja mahdollisista lisätuotteista, jotta 
kuluttaja kykenee arvioimaan, soveltuvatko 
ehdotetut luottosopimukset hänen 
tarpeisiinsa ja taloudelliseen tilanteeseensa.
Riittävään selvitykseen on sisällytettävä 
yksilölliset tiedot tarjolla olevien luottojen 
ominaisuuksista sekä niiden 
kustannuksista ja riskeistä ilman, että 
siinä esitetään suosituksia. Luotonantajien 
ja tapauksen mukaan luotonvälittäjien on 
kaikin tarvittavin keinoin arvioitava 
tarkasti, kuinka paljon kuluttajalla on tietoa 
ja kokemusta luotoista, jotta luotonantaja 
tai välittäjä voi määrittää, minkätasoisia 
selvityksiä kuluttajalle on annettava, ja 
sovittaa selvitykset sen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 213
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat ja tapauksen mukaan
luotonvälittäjät antavat kuluttajalle riittävät 
selvitykset ehdotetuista luottosopimuksista 
ja mahdollisista lisätuotteista, jotta 
kuluttaja kykenee arvioimaan, soveltuvatko 
ehdotetut luottosopimukset hänen 
tarpeisiinsa ja taloudelliseen tilanteeseensa.
Riittävään selvitykseen on sisällytettävä 
yksilölliset tiedot tarjolla olevien luottojen 
ominaisuuksista ilman, että siinä esitetään 
suosituksia. Luotonantajien ja tapauksen 
mukaan luotonvälittäjien on kaikin 
tarvittavin keinoin arvioitava tarkasti, 
kuinka paljon kuluttajalla on tietoa ja
kokemusta luotoista, jotta luotonantaja tai 
välittäjä voi määrittää, minkätasoisia 
selvityksiä kuluttajalle on annettava, ja 
sovittaa selvitykset sen mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat ja luotonvälittäjät antavat 
kuluttajalle riittävät selvitykset ehdotetuista 
luottosopimuksista ja mahdollisista 
lisätuotteista, jotta kuluttaja kykenee 
arvioimaan, soveltuvatko ehdotetut 
luottosopimukset hänen tarpeisiinsa ja 
taloudelliseen tilanteeseensa. Riittävään 
selvitykseen on sisällytettävä yksilölliset 
tiedot tarjolla olevien luottojen 
ominaisuuksista sekä niiden 
kustannuksista ja riskeistä ilman, että 
siinä esitetään suosituksia. Luotonantajien 
ja luotonvälittäjien on kaikin tarvittavin 
keinoin arvioitava, kuinka paljon 
kuluttajalla on tietoa ja kokemusta 
luotoista, jotta luotonantaja tai välittäjä voi 
määrittää, minkätasoisia selvityksiä 
kuluttajalle on annettava, ja sovittaa 
selvitykset sen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ei ole objektiivista syytä, jonka vuoksi olisi tehtävä ero luotonantajien ja luotonvälittäjien 
välillä, koska kuluttajat ovat joskus tekemisissä vain luotonvälittäjien kanssa. Siksi selvitysten 
antamisvelvoitteen pitäisi koskea samalla tavoin molempia ryhmiä. Olisi kuitenkin
suhteetonta, jos luotonantajia ja luotonvälittäjiä pyydettäisiin arvioimaan tietämyksen taso 
"tarkasti", koska se voi olla käytännössä mahdotonta. 

Tarkistus 214
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Todellinen vuosikorko, joka on 
luotonantajan ja kuluttajan sopimien 
tulevien tai nykyisten sitoumusten (luoton 
nostojen, takaisinmaksujen ja kaikkien 

1. Todellinen vuosikorko, joka on 
luotonantajan ja kuluttajan sopimien 
tulevien tai nykyisten sitoumusten (luoton 
nostojen, takaisinmaksujen ja maksujen) 
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luotosta perittävien maksujen) nykyarvon 
vastine vuositasolla, lasketaan liitteessä I 
esitetyn matemaattisen kaavan mukaisesti.

nykyarvon vastine vuositasolla, lasketaan 
liitteessä I olevan matemaattisen kaavan 
mukaisesti. Todellisessa vuosikorossa 
otetaan asianmukaisella tavalla 
huomioon kaikkien asiaan liittyvien 
tekijöiden vaikutus. Todellinen 
vuosikorko käsittää kaikki kustannukset 
ja käteisvirran kaikista sopimuksista, 
joihin liittyvä luotto on maksettava 
takaisin. 

Or. en

Tarkistus 215
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Todellisen vuosikoron laskemista varten 
määritetään kuluttajalle aiheutuvat luoton 
kokonaiskustannukset lukuun ottamatta 
mahdollisia maksuja, jotka kuluttajan on 
suoritettava, jos hän ei ole noudattanut 
mitä tahansa luottosopimuksen ehtoja.

2. Todellisen vuosikoron laskemista varten 
määritetään vuotuinen korkoprosentti ja 
luotonantajan perimät luottosopimuksen
tekemiseen ja toteuttamiseen liittyvät 
kokonaiskustannukset.

Or. fr

Tarkistus 216
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos luoton saaminen edellyttää tilin 
avaamista, kuluttajalle aiheutuviin luoton 
kokonaiskustannuksiin sisällytetään 
tällaisen tilin hoitokulut, kustannukset 
maksuvälineen käytöstä sekä maksujen 
suorittamiseen että luoton nostoihin tililtä 

Jos luoton saaminen edellyttää tilin 
avaamista, kuluttajalle aiheutuviin luoton 
kokonaiskustannuksiin sisällytetään 
tällaisen tilin hoitokulut, kustannukset 
maksuvälineen käytöstä sekä maksujen 
suorittamiseen että luoton nostoihin tililtä 
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sekä muut maksutapahtumiin liittyvät 
kustannukset, paitsi jos kyseiset 
kustannukset on määritelty selkeästi ja 
erikseen luottosopimuksessa tai muussa 
kuluttajan kanssa tehdyssä sopimuksessa.

sekä muut maksutapahtumiin liittyvät 
kustannukset.

Or. en

Tarkistus 217
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos luottosopimuksissa on ehtoja, joiden 
mukaan todelliseen vuosikorkoon 
sisältyvät lainakorko ja mahdolliset maksut 
voivat muuttua mutta niiden suuruutta ei 
laskentahetkellä voida määrittää, todellinen 
vuosikorko lasketaan olettaen, että 
lainakorko ja muut maksut lasketaan 
sopimusta allekirjoitettaessa vahvistetun 
tason mukaisesti.

4. Jos luottosopimuksissa on ehtoja, joiden 
mukaan todelliseen vuosikorkoon 
sisältyvät lainakorko ja mahdolliset maksut 
voivat muuttua mutta niiden suuruutta ei 
laskentahetkellä voida määrittää, todellinen 
vuosikorko lasketaan olettaen, että 
lainakorko ja muut maksut lasketaan 
sopimusta allekirjoitettaessa vahvistetun 
tason mukaisesti.

Jos kuluttaja nimeää vaihtoehtoisia 
lisäpalveluiden tarjoajia, luotonantajan 
tai luotonvälittäjän on laskettava 
todellinen vuosikorko uudelleen tällaisten 
lisäpalveluiden kustannusten perusteella.

Or. en

Tarkistus 218
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osapuolet voivat kuitenkin sopia 
luottosopimuksessa, että 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot annetaan kuluttajalle 

2. Osapuolet voivat kuitenkin sopia 
luottosopimuksessa, että 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot annetaan kuluttajalle 
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määräajoin tapauksissa, joissa lainakoron 
muutos johtuu suoraan viitekoron 
muutoksesta, uusi viitekorko julkistetaan 
asianmukaisin keinoin ja uutta viitekorkoa 
koskevat tiedot ovat myös saatavilla 
luotonantajan tiloissa.

määräajoin tapauksissa, joissa lainakoron 
muutos johtuu suoraan viitekoron 
muutoksesta, uusi viitekorko julkistetaan 
asianmukaisin keinoin ja uutta viitekorkoa 
koskevat tiedot ovat myös saatavilla 
luotonantajan tiloissa, ja se ilmoitetaan 
kuluttajalle henkilökohtaisesti yhdessä 
uusien kuukausierien suuruuden kanssa.

Or. en

Tarkistus 219
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osapuolet voivat kuitenkin sopia 
luottosopimuksessa, että 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot annetaan kuluttajalle 
määräajoin tapauksissa, joissa lainakoron 
muutos johtuu suoraan viitekoron 
muutoksesta, uusi viitekorko julkistetaan 
asianmukaisin keinoin ja uutta 
viitekorkoa koskevat tiedot ovat myös 
saatavilla luotonantajan tiloissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon suora vaikutus, joka koron muutoksella olisi kuluttajaan, on parempi 
käyttää henkilökohtaista ilmoitusta julkisten ilmoitusten asemesta.

Tarkistus 220
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta



AM\881849FI.doc 73/122 PE475.786v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

2. Osapuolet voivat kuitenkin sopia 
luottosopimuksessa, että 1 kohdassa
tarkoitetut tiedot annetaan kuluttajalle 
määräajoin tapauksissa, joissa lainakoron 
muutos johtuu suoraan viitekoron 
muutoksesta, uusi viitekorko julkistetaan 
asianmukaisin keinoin ja uutta viitekorkoa 
koskevat tiedot ovat myös saatavilla 
luotonantajan tiloissa.

2. Osapuolet voivat kuitenkin sopia 
luottosopimuksessa, että 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot annetaan kuluttajalle 
määräajoin tapauksissa, joissa lainakoron 
muutos johtuu suoraan viitekoron 
muutoksesta, uusi viitekorko julkistetaan 
asianmukaisin keinoin ja uutta viitekorkoa 
koskevat tiedot ovat myös saatavilla 
luotonantajan tiloissa. Luotonantaja voi 
edelleen antaa kuluttajille säännöllisesti 
tietoja lainakoron muutoksista, kun 
lainakorko ei korreloi suoraan viitekoron 
muutosten kanssa, jos tällainen menettely 
on ollut käytössä ennen tämän direktiivin 
voimaantuloa.

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa kuluttajille voidaan ilmoittaa lainakoron muutoksista ilmoittamalla 
muutoksista maan sanomalehdissä. Jos tällainen järjestelmä on olemassa ja se on laajalti 
hyväksytty, jäsenvaltioiden pitäisi sallia järjestelmän käytön jatkaminen.

Tarkistus 221
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos lainakoron muutokset aiheutuvat 
huutokaupasta pääomamarkkinoilla ja jos 
luotonantajan on siksi mahdotonta 
ilmoittaa kuluttajalle muutoksista ennen 
niiden toteutumista, luotonantajan on 
hyvissä ajoin ennen huutokauppaa 
ilmoitettava kuluttajalle kirjallisesti 
tulevasta menettelystä ja odotetusta 
uudesta lainakorosta.

Or. en
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Perustelu

Jos lainakoron muutokset johtuvat huutokaupasta pääomamarkkinoilla, luotonantaja ei tiedä 
tarkkaa uutta korkoa, ennen kuin huutokauppa on päättynyt ja obligaatiot on myyty.

Tarkistus 222
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja arvioi ennen 
luottosopimuksen tekoa kuluttajan 
luottokelpoisuuden perinpohjaisesti 
sellaisilla perusteilla kuin kuluttajan tulot, 
säästöt, velat ja muut taloudelliset 
sitoumukset. Arvioinnin on perustuttava 
tarvittaviin tietoihin, jotka luotonantaja tai 
tapauksen mukaan luotonvälittäjä on 
saanut kuluttajalta ja muista olennaisista 
sisäisistä tai ulkoisista lähteistä, ja sen on 
täytettävä direktiivin 95/46/EY artiklan 6 
artiklassa asetetut tarpeellisuutta ja 
oikeasuhteisuutta koskevat vaatimukset.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat ottavat käyttöön 
asianmukaiset menettelyt kuluttajan
luottokelpoisuuden arviointia varten.
Menettelyjä on tarkistettava säännöllisin 
väliajoin, ja niistä on pidettävä ajantasaisia 
rekisterejä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja arvioi ennen 
luottosopimuksen tekoa kuluttajan 
luottokelpoisuuden ja luottosopimuksen 
taloudellisen toteuttamiskelpoisuuden 
samoin kuin sen ehdot perinpohjaisesti 
sellaisilla julkistettavilla perusteilla kuin 
kuluttajan tulot, säästöt, velat ja muut 
taloudelliset sitoumukset. Arvioinnin on 
perustuttava tarvittaviin tietoihin, jotka 
luotonantaja tai tapauksen mukaan 
luotonvälittäjä on saanut kuluttajalta ja 
muista olennaisista sisäisistä tai ulkoisista 
lähteistä, ja sen on täytettävä direktiivin 
95/46/EY artiklan 6 artiklassa asetetut 
tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta 
koskevat vaatimukset. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että luotonantajat ottavat 
käyttöön asianmukaiset menettelyt, joilla 
arvioidaan kuluttajan luottokelpoisuus, 
luottosopimuksen taloudellinen 
toteutettavuus sekä sen ehdot kuluttajan 
kannalta kuluttajan etujen mukaisesti.
Menettelyjä on tarkistettava säännöllisin 
väliajoin, ja niistä on pidettävä ajantasaisia 
rekisterejä.

Or. en

Tarkistus 223
Cristian Silviu Buşoi
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja arvioi ennen 
luottosopimuksen tekoa kuluttajan 
luottokelpoisuuden perinpohjaisesti 
sellaisilla perusteilla kuin kuluttajan tulot, 
säästöt, velat ja muut taloudelliset 
sitoumukset. Arvioinnin on perustuttava 
tarvittaviin tietoihin, jotka luotonantaja tai 
tapauksen mukaan luotonvälittäjä on 
saanut kuluttajalta ja muista olennaisista 
sisäisistä tai ulkoisista lähteistä, ja sen on 
täytettävä direktiivin 95/46/EY artiklan 6 
artiklassa asetetut tarpeellisuutta ja 
oikeasuhteisuutta koskevat vaatimukset.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat ottavat käyttöön 
asianmukaiset menettelyt kuluttajan 
luottokelpoisuuden arviointia varten.
Menettelyjä on tarkistettava säännöllisin 
väliajoin, ja niistä on pidettävä ajantasaisia 
rekisterejä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja arvioi ennen 
luottosopimuksen tekoa kuluttajan 
luottokelpoisuuden perinpohjaisesti 
sellaisilla perusteilla kuin kuluttajan tulot, 
säästöt, velat ja muut taloudelliset 
sitoumukset. Jos arvio perustuu 
luottosopimukseen, jonka mukaan 
kuluttaja tai hänen sukulaisensa käyttää 
asumiseen itse vain enintään 40 
prosenttia kiinteistöstä ja kuluttaja voi 
antaa kiinteistön vuokralle kokonaan tai 
osittain, jäsenvaltiot voivat sallia 
luotonantajien ottavan 
luottokelpoisuuden arvioinnissa 
huomioon kohtuullisesti arvioidut 
vuokratulot. Arvioinnin on perustuttava 
tarvittaviin tietoihin, jotka luotonantaja tai 
tapauksen mukaan luotonvälittäjä on 
saanut kuluttajalta ja muista olennaisista 
sisäisistä tai ulkoisista lähteistä, ja sen on 
täytettävä direktiivin 95/46/EY artiklan 6 
artiklassa asetetut tarpeellisuutta ja 
oikeasuhteisuutta koskevat vaatimukset.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat ottavat käyttöön 
asianmukaiset menettelyt kuluttajan 
luottokelpoisuuden arviointia varten.
Menettelyjä on tarkistettava säännöllisin 
väliajoin, ja niistä on pidettävä ajantasaisia 
rekisterejä.

Or. en

Perustelu

Yksityishenkilön (eikä osakeyhtiön) suorittama osto vuokralle antamista varten ja kaupat, 
jotka koskevat osittain asuinkäyttöön ja osittain liiketilaksi tarkoitettuja kiinteistöjä, katsotaan 
henkilökohtaiseksi lainanotoksi, joka vakuutena on kiinteistö. Tällaiset luotot maksetaan 
takaisin kiinteistöstä saatavan vuokratulon avulla, ja ne perustuvat siksi tällaiseen 
vuokratuloon kuluttajan omien tulojen asemesta.
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Tarkistus 224
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja arvioi ennen 
luottosopimuksen tekoa kuluttajan 
luottokelpoisuuden perinpohjaisesti 
sellaisilla perusteilla kuin kuluttajan tulot, 
säästöt, velat ja muut taloudelliset 
sitoumukset. Arvioinnin on perustuttava 
tarvittaviin tietoihin, jotka luotonantaja tai 
tapauksen mukaan luotonvälittäjä on 
saanut kuluttajalta ja muista olennaisista 
sisäisistä tai ulkoisista lähteistä, ja sen on 
täytettävä direktiivin 95/46/EY artiklan 6 
artiklassa asetetut tarpeellisuutta ja 
oikeasuhteisuutta koskevat vaatimukset.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat ottavat käyttöön 
asianmukaiset menettelyt kuluttajan
luottokelpoisuuden arviointia varten.
Menettelyjä on tarkistettava säännöllisin 
väliajoin, ja niistä on pidettävä ajantasaisia 
rekisterejä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja arvioi ennen 
luottosopimuksen tekoa kuluttajan 
luottokelpoisuuden ja luottosopimuksen 
taloudellisen toteuttamiskelpoisuuden 
samoin kuin sen ehdot perinpohjaisesti 
sellaisilla julkistettavilla perusteilla kuin 
kuluttajan tulot, säästöt, velat ja muut 
taloudelliset sitoumukset. Arvioinnin on 
perustuttava tarvittaviin tietoihin, jotka 
luotonantaja tai tapauksen mukaan 
luotonvälittäjä on saanut kuluttajalta ja 
muista olennaisista sisäisistä tai ulkoisista 
lähteistä, ja sen on täytettävä direktiivin 
95/46/EY artiklan 6 artiklassa asetetut 
tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta 
koskevat vaatimukset. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että luotonantajat ottavat 
käyttöön asianmukaiset menettelyt, joilla 
arvioidaan kuluttajan luottokelpoisuus, 
luottosopimuksen taloudellinen 
toteutettavuus sekä sen ehdot kuluttajan 
kannalta kuluttajan etujen mukaisesti.
Menettelyjä on tarkistettava säännöllisin 
väliajoin, ja niistä on pidettävä ajantasaisia 
rekisterejä.

Or. en

Tarkistus 225
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Kuluttajan luottokelpoisuuden 
arvioinnin avulla pyritään muun muassa 
välttämään ylivelkaantuminen.
Maksulaiminlyönnin yhteydessä 
luotonantaja kantaa vastuun, jos sen 
päätös on perustunut kuluttajan 
luottokelpoisuuden ja luottosopimuksen 
asianmukaisuuden huonoon arviointiin. 
Vastuuttomasta luotonannosta aiheutuvat 
kustannukset kantaa luotonantaja.

Or. en

Tarkistus 226
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tarvittaessa jäsenvaltioiden on 
taattava, että luoton ja arvon välisen 
suhteen määrittämisessä käytetään 
asianmukaisesti tehtyä arviota kiinteistön 
arvosta. Luotonantajien on ilmoitettava 
kaikista arvioista ja mahdollisista 
epäilyksistä, joita ne havaitsevat 
kiinteistön arvoon liittyen.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kiinteistöjen arvioinnin suorittavat 
riippumattomat ja tunnustetut toimijat.

Or. en

Perustelu

Kiinteistön arvioinnin laatu on keskeisellä sijalla arvioitaessa kuluttajan rahoitustilanteen 
vakautta.
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Tarkistus 227
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tarvittaessa jäsenvaltioiden on 
taattava, että luoton ja arvon välisen 
suhteen määrittämisessä käytetään 
asianmukaisesti tehtyä arviota kiinteistön 
arvosta. Luotonantajien on ilmoitettava 
kaikista arvioista ja mahdollisista 
epäilyksistä, joita ne havaitsevat 
kiinteistön arvoon liittyen.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kiinteistöjen arvioinnin suorittavat 
riippumattomat ja tunnustetut toimijat. 
Jos kiinteistön arvoa ei ole arvioitu 
asianmukaisesti, tuomioistuin voi päättää, 
että velka mitätöidään kokonaan 
kiinteistön haltuunoton jälkeen.

Or. en

Tarkistus 228
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Jos kuluttajan luottokelpoisuuden 
arviointi antaa tulokseksi kielteisen 
ennusteen kuluttajan kyvystä maksaa 
luotto takaisin laina-ajan kuluessa, 
luotonantaja kieltäytyy antamasta luottoa.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 229
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Jos kuluttajan luottokelpoisuuden 
arviointi antaa tulokseksi kielteisen 
ennusteen kuluttajan kyvystä maksaa 
luotto takaisin laina-ajan kuluessa, 
luotonantaja kieltäytyy antamasta luottoa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Luotonantajan olisi luonnollisesti otettava huomioon luottokelpoisuuden arvioinnin tulokset, 
mutta ehdotuksen mukainen joustamaton sääntö saattaisi johtaa odotusten vastaisiin tuloksiin 
nimittäin siihen, että luotto evättäisiin joiltakin kuluttajilta ilman oikeutettuja perusteita. 
Tässä riittäisi, että luotonantaja olisi velvoitettu 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimimaan 
rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti ja kuluttajan parhaan edun mukaisesti luoton 
myöntämispäätöstä tehtäessä.

Tarkistus 230
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Jos kuluttajan luottokelpoisuuden 
arviointi antaa tulokseksi kielteisen 
ennusteen kuluttajan kyvystä maksaa 
luotto takaisin laina-ajan kuluessa, 
luotonantaja kieltäytyy antamasta luottoa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 231
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) Jos kuluttajan luottokelpoisuuden 
arviointi antaa tulokseksi kielteisen 
ennusteen kuluttajan kyvystä maksaa 
luotto takaisin laina-ajan kuluessa,
luotonantaja kieltäytyy antamasta luottoa.

a) Jos kuluttajan luottokelpoisuuden 
arviointi antaa tulokseksi kielteisen 
ennusteen kuluttajan kyvystä täyttää 
luottosopimuksesta aiheutuvat 
velvoitteensa ja jos luotonantaja päättää 
kuitenkin myöntää luoton, hänen on 
dokumentoitava päätöksensä ja sen 
perusteet yksinomaan vakavaraisuuteen 
liittyvistä syistä.

Or. fr

Tarkistus 232
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Jos kuluttajan luottokelpoisuuden 
arviointi antaa tulokseksi kielteisen 
ennusteen kuluttajan kyvystä maksaa 
luotto takaisin laina-ajan kuluessa,
luotonantaja kieltäytyy antamasta luottoa.

a) Jos kuluttajan luottokelpoisuuden 
arviointi antaa tulokseksi kielteisen 
ennusteen kuluttajan kyvystä täyttää 
luottosopimuksesta aiheutuvat 
velvoitteensa ja jos luotonantaja päättää 
kuitenkin myöntää luoton, luotonantajan 
on dokumentoitava päätöksensä ja sen 
perusteet, kun sitä vaaditaan 
valvontatarkoituksiin.

Or. en

Perustelu

Luoton myöntämisen lakisääteinen kieltäminen tapauksissa, joissa luottokelpoisuuden 
arviointi tuottaa kielteisen tuloksen, olisi suhteetonta, koska se olisi vastoin sopimusten 
tekemisen vapautta.

Tarkistus 233
Damien Abad
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Jos luottohakemus hylätään,
luotonantaja ilmoittaa hylkäämisperusteet
kuluttajalle välittömästi ja maksutta.

b) Jos luottohakemus hylätään, kuluttaja 
voi halutessaan pyytää luotonantajaa 
ilmoittamaan hylkäämisperusteet.

Or. fr

Tarkistus 234
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Jos luottohakemus hylätään, 
luotonantaja ilmoittaa hylkäämisperusteet
kuluttajalle välittömästi ja maksutta.

b) Jos luottohakemus hylätään, 
luotonantaja ilmoittaa siitä kuluttajalle 
välittömästi ja maksutta.

Or. en

Perustelu

Hylkäämisperusteiden ilmoittaminen voi johtaa siihen, että kuluttajat muokkaavat 
hakemuksiaan antaen vääriä tietoja.

Tarkistus 235
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Jos hakemuksen hylkääminen perustuu 
automatisoituun päätökseen tai 
automatisoidun 
luottopisteytysjärjestelmän kaltaisilla 
menetelmillä tehtyyn päätökseen, 
luotonantaja ilmoittaa tästä kuluttajalle 

Poistetaan.
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välittömästi ja maksutta ja selostaa 
hänelle automatisoidun päätökseen 
liittyvän logiikan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 95/46/EY 12 
artiklassa vahvistettua yleistä 
tiedonsaantioikeutta.

Or. en

Tarkistus 236
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Jos hakemuksen hylkääminen perustuu 
automatisoituun päätökseen tai 
automatisoidun 
luottopisteytysjärjestelmän kaltaisilla 
menetelmillä tehtyyn päätökseen, 
luotonantaja ilmoittaa tästä kuluttajalle 
välittömästi ja maksutta ja selostaa 
hänelle automatisoidun päätökseen 
liittyvän logiikan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 95/46/EY 12 
artiklassa vahvistettua yleistä 
tiedonsaantioikeutta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Säännös on poistettava, kun otetaan huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä annetun direktiivin 95/46/EY 15 artikla. 

Tarkistus 237
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) Kuluttajalla on mahdollisuus pyytää, 
että päätöstä tarkastellaan uudelleen 
muulla kuin automatisoidulla 
menettelyllä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän säädöksen kuluttajille tuottama lisäarvo jää epäselväksi.

Tarkistus 238
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) Kuluttajalla on mahdollisuus pyytää, että 
päätöstä tarkastellaan uudelleen muulla 
kuin automatisoidulla menettelyllä.

f) Kuluttajalla on mahdollisuus pyytää, että 
päätöstä tarkastellaan uudelleen.

Or. en

Perustelu

Muun kuin automatisoidun menettelyn käyttäminen olisi luotonantajien kannalta työlästä.

Tarkistus 239
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos
sopimuspuolet harkitsevat kuluttajalle 
myönnetyn luoton kokonaismäärän 
lisäämistä luottosopimuksen tekemisen 
jälkeen, luotonantajan käytettävissä olevat 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos
kuluttaja pyytää luoton kokonaismäärän 
lisäämistä luottosopimuksen tekemisen 
jälkeen, luotonantajan käytettävissä olevat 
kuluttajaa koskevat rahoitustiedot 
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kuluttajaa koskevat rahoitustiedot 
ajantasaistetaan ja kuluttajan 
luottokelpoisuus arvioidaan uudelleen 
ennen kuin luoton kokonaismäärää lisätään 
merkittävästi.

ajantasaistetaan ja kuluttajan 
luottokelpoisuus arvioidaan uudelleen 
ennen kuin luoton kokonaismäärää lisätään 
merkittävästi.

Or. en

Perustelu

Luoton kokonaismäärä voi kasvaa myös lainakorkojen muuttumisen vuoksi. On selvennettävä, 
että rahoitustietoja tarvitsee päivittää vain, kun kuluttaja pyytää luoton lisäämistä. 

Tarkistus 240
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajan luottokelpoisuuden arvioinnin 
lisäksi luotonantajat ja luotonvälittäjät 
saavat tarvittavat tiedot kuluttajan 
henkilökohtaisesta ja taloudellisesta 
tilanteesta, mieltymyksistä ja tavoitteista 
sekä tarkastelevat riittävän monia 
tuotevalikoimassaan olevia 
luottosopimuksia löytääkseen tuotteet, 
jotka soveltuvat kuluttajalle hänen 
tarpeidensa sekä taloudellisen ja 
henkilökohtaisten tilanteensa kannalta.
Tällaisten tarkastelujen on perustuttava 
tietoihin, jotka ovat ajantasaisia kyseisenä 
ajankohtana, sekä kohtuullisiin oletuksiin 
kuluttajan tilanteesta ehdotetun 
luottosopimuksen voimassaoloaikana.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajan luottokelpoisuuden arvioinnin 
lisäksi luotonantajat ja luotonvälittäjät 
saavat tarvittavat tiedot kuluttajan 
henkilökohtaisesta ja taloudellisesta 
tilanteesta, mieltymyksistä ja tavoitteista 
sekä tarkastelevat riittävän monia 
tuotevalikoimassaan olevia 
luottosopimuksia löytääkseen tuotteet, 
jotka vastaavat kuluttajan etua hänen 
tarpeidensa sekä taloudellisen ja 
henkilökohtaisten tilanteensa kannalta.
Tällaisten tarkastelujen on perustuttava 
tietoihin, jotka ovat ajantasaisia kyseisenä 
ajankohtana, sekä kohtuullisiin oletuksiin 
kuluttajan tilanteesta ehdotetun 
luottosopimuksen voimassaoloaikana.

Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, 
että tietopyynnöt rajoittuvat siihen, mikä 
on tarpeellista luottokelpoisuuden 
arvioinnin vuoksi ja että tällöin kerättyjä 
tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin. 
Kuluttajalla on täysi oikeus tutustua omaa 
tilannettaan koskeviin tietoihin ja korjata 
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niitä tarvittaessa.

Or. en

Tarkistus 241
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajan luottokelpoisuuden arvioinnin 
lisäksi luotonantajat ja luotonvälittäjät 
saavat tarvittavat tiedot kuluttajan 
henkilökohtaisesta ja taloudellisesta 
tilanteesta, mieltymyksistä ja tavoitteista 
sekä tarkastelevat riittävän monia 
tuotevalikoimassaan olevia 
luottosopimuksia löytääkseen tuotteet, 
jotka soveltuvat kuluttajalle hänen 
tarpeidensa sekä taloudellisen ja 
henkilökohtaisten tilanteensa kannalta. 
Tällaisten tarkastelujen on perustuttava 
tietoihin, jotka ovat ajantasaisia kyseisenä 
ajankohtana, sekä kohtuullisiin oletuksiin 
kuluttajan tilanteesta ehdotetun 
luottosopimuksen voimassaoloaikana.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 242
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajan luottokelpoisuuden arvioinnin 
lisäksi luotonantajat ja luotonvälittäjät 
saavat tarvittavat tiedot kuluttajan 

Poistetaan.
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henkilökohtaisesta ja taloudellisesta 
tilanteesta, mieltymyksistä ja tavoitteista 
sekä tarkastelevat riittävän monia 
tuotevalikoimassaan olevia 
luottosopimuksia löytääkseen tuotteet, 
jotka soveltuvat kuluttajalle hänen 
tarpeidensa sekä taloudellisen ja 
henkilökohtaisten tilanteensa kannalta. 
Tällaisten tarkastelujen on perustuttava 
tietoihin, jotka ovat ajantasaisia kyseisenä 
ajankohtana, sekä kohtuullisiin oletuksiin 
kuluttajan tilanteesta ehdotetun 
luottosopimuksen voimassaoloaikana.

Or. en

Perustelu

Sanamuoto viittaa siihen, että luotonantajan on kysyttävä kuluttajan tilanteesta kahdesti: 
ensiksi luottokelpoisuuden arvioinnin toteuttamiseksi ja toiseksi arvioinnin toteuttamisen 
jälkeen täyttääkseen tässä kohdassa säädetyt velvoitteet. Tämä aiheuttaisi vain tarpeetonta 
byrokratiaa.

Tarkistus 243
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissiolle siirretään 26 artiklan 
mukaisesti ja 27 ja 28 artiklan ehtoja 
noudattaen valta tarkentaa perusteita, 
jotka on otettava huomioon arvioitaessa 
luottokelpoisuutta tämän artiklan 1 
kohdan mukaisesti ja varmistettaessa 
tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti, että 
kuluttajalle ei tarjota hänelle 
soveltumattomia luottotuotteita, sekä valta 
muuttaa kyseisiä perusteita.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 244
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kuluttajat antavat luotonantajille ja 
tapauksen mukaan luotonvälittäjille 
täydelliset ja paikkansapitävät tiedot 
taloudellisesta ja henkilökohtaisista 
tilanteestaan luotonhakuprosessin 
yhteydessä. Tietojen tueksi on tarvittaessa 
annettava asiakirjatodisteet 
riippumattomasti todennettavissa olevista 
lähteistä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
luotonantajat ja tapauksen mukaan
luotonvälittäjät pyytävät kuluttajilta 
kaikki tarvittavat tiedot näiden
taloudellisesta ja henkilökohtaisesta 
tilanteesta luotonhakuprosessin 
yhteydessä. Tietojen tueksi on tarvittaessa 
annettava asiakirjatodisteet 
riippumattomasti todennettavissa olevista 
lähteistä.

Or. en

Tarkistus 245
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat erittelevät sopimuksen tekoa 
edeltävässä vaiheessa selkeästi tiedot, jotka
kuluttajan on annettava, tarvittaessa 
mukaan luettuina riippumattomasti 
todennettavissa olevat todisteet, jotta 
luotonantaja voisi tehdä perinpohjaisen 
arvioinnin kuluttajan luottokelpoisuudesta 
ja tehdä päätöksen luoton myöntämisestä 
tai myöntämättä jättämisestä. Lisäksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat ilmoittavat tarkan määräajan, 
johon mennessä kuluttajien on annettava 
kyseiset tiedot.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat erittelevät sopimuksen tekoa 
edeltävässä vaiheessa selkeästi tiedot, jotka
kuluttajalta on 1 kohdan mukaisesti 
pyydettävä, tarvittaessa mukaan luettuina 
riippumattomasti todennettavissa olevat 
todisteet, jotka kuluttajan on annettava.
Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonantajat ilmoittavat tarkan 
määräajan, johon mennessä kuluttajien on 
annettava kyseiset tiedot.

Or. en
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Tarkistus 246
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat ja tapauksen mukaan 
luotonvälittäjät noudattavat 
asianmukaista huolellisuutta 
varmistaakseen, että kuluttaja on 
toimittanut 1 kohdan mukaiset tarvittavat 
tiedot. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että luotonantotarjouksen jälkeen 
luotonantaja ei voi määrätä kuluttajalle 
seuraamuksia siitä, ettei tämä ole 
toimittanut kattavia tietoja, jos 
luotonantaja tai tapauksen mukaan 
luotonvälittäjä ei ole pyytänyt kuluttajalta 
tällaisia tietoja tai ei ole noudattanut 
asianmukaista huolellisuutta 
varmistaakseen, että tällaiset kattavat 
tiedot on toimitettu.

Or. en

Tarkistus 247
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että kaikilla luotonantajilla on syrjimätön 
pääsy tietokantoihin, joita käytetään 
kyseisessä jäsenvaltiossa kuluttajien 
luottokelpoisuuden arviointiin sekä sen 
valvomiseen, että kuluttajat noudattavat 
luottovelvoitteitaan luottosopimuksen 

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että kaikilla luotonantajilla on syrjimätön 
pääsy tietokantoihin, joita käytetään 
kyseisessä jäsenvaltiossa kuluttajien 
luottokelpoisuuden arviointiin sekä sen 
valvomiseen, että kuluttajat noudattavat 
luottovelvoitteitaan luottosopimuksen 



AM\881849FI.doc 89/122 PE475.786v01-00

FI

voimassaoloajan. Tällaisiin tietokantoihin 
kuuluvat yksityisten luottotietotoimistojen 
hoitamat tietokannat sekä julkiset 
luottotietorekisterit.

voimassaoloajan. Tällaisiin tietokantoihin 
kuuluvat yksityisten luottotietotoimistojen 
hoitamat tietokannat sekä julkiset 
luottotietorekisterit.

Rajat ylittävällä tasolla voidaan vaihtaa 
vain kielteisiä luottotietoja ja ilmoittaa 
kielteisten luottotietojen puuttumisesta.

Or. en

Tarkistus 248
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle siirretään 26 artiklan 
mukaisesti ja 27 ja 28 artiklan ehtoja 
noudattaen valta määritellä yhtenäiset 
luottotietojen rekisteröintiperusteet ja 
tietojenkäsittelyä koskevat ehdot, joita 
sovelletaan tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin tietokantoihin.

Poistetaan.

Tällaisissa delegoiduissa säädöksissä on 
erityisesti määritettävä tietokantoihin 
sovellettavat rekisteröintikynnykset ja 
esitettävä sovitut määritelmät 
tietokannoissa käytettäville keskeisille 
käsitteille.

Or. en

Perustelu

Poistettava toimivalta saattaisi johtaa velvoitteeseen perustaa myönteisten luottotietojen 
tietokantoja. Tällä hetkellä Suomessa voidaan perustaa tietokantoja ainoastaan kielteisistä 
luottotiedoista. Muutoksia, jotka vaikuttavat tietosuojan kaltaisiin merkittäviin yleisiin 
toimintaperiaatteisiin, ei pitäisi toteuttaa siirretyn toimivallan kautta.

Tarkistus 249
Matteo Salvini
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle siirretään 26 artiklan 
mukaisesti ja 27 ja 28 artiklan ehtoja 
noudattaen valta määritellä yhtenäiset 
luottotietojen rekisteröintiperusteet ja 
tietojenkäsittelyä koskevat ehdot, joita 
sovelletaan tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin tietokantoihin.

Poistetaan.

Tällaisissa delegoiduissa säädöksissä on 
erityisesti määritettävä tietokantoihin 
sovellettavat rekisteröintikynnykset ja 
esitettävä sovitut määritelmät 
tietokannoissa käytettäville keskeisille 
käsitteille.

Or. en

Perustelu

Koska luottotietolaitoksilla on tärkeä asema rahoituspalvelujen alalla, ei ole asianmukaista 
antaa tällaisia määritelmiä delegoitujen säädösten avulla. Yhdenmukaisten 
luottorekisteröintivaatimusten ja tietojenkäsittelyä koskevien ehtojen määrittäminen olisi 
kallista luottotietorekistereille ja etenkin kuluttajille sekä luotonantajille. Ei ole todisteita 
siitä, että nämä kustannukset olisivat oikeutettuja, koska ne todella vauhdittaisivat laajempia 
kiinnitysluottomarkkinoita. Ennakoimattomia seurauksia voi aiheutua.

Tarkistus 250
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään 26 artiklan 
mukaisesti ja 27 ja 28 artiklan ehtoja 
noudattaen valta määritellä yhtenäiset 
luottotietojen rekisteröintiperusteet ja 
tietojenkäsittelyä koskevat ehdot, joita 
sovelletaan tämän artiklan 1 kohdassa 

Komissiolle siirretään 26 artiklan 
mukaisesti ja 27 ja 28 artiklan ehtoja 
noudattaen valta määritellä yhtenäiset
kielteisten luottotietojen 
rekisteröintiperusteet ja tietojenkäsittelyä 
koskevat ehdot, joita sovelletaan tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
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tarkoitettuihin tietokantoihin. tietokantoihin.

Or. en

Tarkistus 251
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietosuojasta vastaavien viranomaisten tai 
kuluttajan kotijäsenvaltion 
tuomioistuinten tekemät päätöksiä tai 
sellaisten muiden jäsenvaltioiden 
tuomioistuinten tekemiä päätöksiä, joista 
kuluttajaa koskevat tiedot ovat peräisin, 
noudatetaan ja ne pannaan täytäntöön 
kaikissa muissa jäsenvaltioissa samalla 
tavoin ilman, että kuluttajan tarvitsee 
käynnistää muita hallinnollisia tai 
oikeudellisia menettelyjä. Tällaiset 
päätökset käsittävät tapaukset, joissa 
tiedot ovat vääriä tai ne on määritelty 
väärin tai kerätty väärin tai joissa on tehty 
vääriä oletuksia tai käytetty kiistanalaisia 
tietoja, ja ne kattavat myös kaikki niistä 
seuraavat toimet, kuten tietojen 
poistamisen, korjaamisen, 
kommentoinnin ja niiden käytön 
estämisen, mutta päätökset eivät 
kuitenkaan rajoitu niihin. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että kuluttajat saavat 
tiedot kaikista itseään koskevista tiedoista, 
jotka on vaihdettu rajat ylittävästi.
Tietojen korjaamisen jälkeen kuluttajilla 
on oikeus luottokelpoisuutensa uuteen 
arviointiin ja luottosopimusten 
muuttamiseen niiden jälkeen samoin kuin 
korvaukseen siitä aiheutuvista muista 
vahingoista.

Or. en
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Tarkistus 252
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovellettaessa
"neuvonta" muodostaa luoton 
myöntämisestä erillään olevan palvelun.
Tällaista palvelua voidaan markkinoida
neuvontana vain silloin, kun sitä 
tarjoavalle henkilölle maksettava korvaus 
esitetään avoimesti kuluttajalle.

1. Tätä direktiiviä sovellettaessa
"riippumaton asuntoluottoneuvonta"
muodostaa luoton myöntämisestä erillään 
olevan palvelun. Tällaista palvelua voidaan 
markkinoida riippumattomana 
asuntoluottoneuvontana vain silloin, kun 
sitä tarjoavalle henkilölle maksettava 
korvaus esitetään avoimesti kuluttajalle
eikä kuluttajaan nähden ole 
minkäänlaisia eturistiriitoja.
Asuntoluottoneuvonnan tarjoajat voivat 
kutsua itseään riippumattomiksi vain, jos 
ne käsittelevät koko markkinoita.

Or. en

Tarkistus 253
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja tai luotonvälittäjä ilmoittaa 
kuluttajalle kunkin liiketoimen yhteydessä, 
annetaanko neuvontaa heti, myöhemmin 
vai ei lainkaan. Tämä voidaan toteuttaa 
ennen sopimuksen tekoa annettavien 
lisätietojen muodossa. Jos kuluttajalle 
annetaan neuvontaa 5 ja 6 artiklassa 
asetettujen vaatimusten täyttämisen lisäksi, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat ja luotonvälittäjät

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja tai luotonvälittäjä ilmoittaa 
kuluttajalle kunkin liiketoimen yhteydessä, 
annetaanko tälle neuvontaa, ja tapauksen 
mukaan ilmoittaa summan, joka 
kuluttajan on maksettava tästä 
neuvonnasta. Tämä voidaan toteuttaa 
ennen sopimuksen tekoa annettavien 
lisätietojen muodossa. Jos kuluttajalle 
annetaan neuvontaa 5 ja 6 artiklassa 
asetettujen vaatimusten täyttämisen lisäksi, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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luotonantajat ja luotonvälittäjät

Or. en

Perustelu

Selvennetään sanamuotoa, jotta voidaan tehdä selvä ero sellaisten tapausten välillä, joissa 
neuvontaa ei annetta tai joissa sitä annetaan.

Tarkistus 254
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ottavat huomioon riittävän suuren 
määrän markkinoilla tarjolla olevia 
luottosopimuksia, jotta voidaan suosittaa 
kuluttajan tarpeisiin sekä taloudelliseen ja 
henkilökohtaiseen tilanteeseen parhaiten 
sopivia luottosopimuksia;

a) ottavat huomioon riittävän suuren 
määrän markkinoilla tarjolla olevia 
luottosopimuksia ja luotontarjoajia, jotta 
voidaan suosittaa kuluttajan tarpeisiin sekä 
taloudelliseen ja henkilökohtaiseen 
tilanteeseen parhaiten sopivia 
luottosopimuksia;

Or. en

Tarkistus 255
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ottavat huomioon riittävän suuren 
määrän markkinoilla tarjolla olevia 
luottosopimuksia, jotta voidaan suosittaa
kuluttajan tarpeisiin sekä taloudelliseen ja 
henkilökohtaiseen tilanteeseen parhaiten 
sopivia luottosopimuksia;

a) antavat kuluttajalle tiedot huomioon
ottamiensa luottosopimusten valikoimasta 
siten, että kuluttaja ymmärtää, mihin 
suositus kuluttajan tarpeisiin sekä tämän
taloudelliseen ja henkilökohtaiseen 
tilanteeseen sopivista luottosopimuksista 
perustuu;

Or. en
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Tarkistus 256
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ottavat huomioon riittävän suuren 
määrän markkinoilla tarjolla olevia
luottosopimuksia, jotta voidaan suosittaa 
kuluttajan tarpeisiin sekä taloudelliseen ja 
henkilökohtaiseen tilanteeseen parhaiten 
sopivia luottosopimuksia;

a) ottavat huomioon riittävän suuren 
määrän luottosopimuksia, joita 
luotonantaja tai luotonvälittäjä tarjoaa 
tuotevalikoimassaan, jotta voidaan 
suosittaa kuluttajan tarpeisiin sekä 
taloudelliseen ja henkilökohtaiseen 
tilanteeseen parhaiten sopivia 
luottosopimuksia;

Or. en

Perustelu

Olisi epärealistista pyytää luotonantajilta muiden luotonantajien tarjouksia koskevaa 
neuvontaa.

Tarkistus 257
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) esittävät riippumattoman 
asuntoluottoneuvontansa kuluttajalle.

Or. en

Tarkistus 258
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hallituksen tukemat riippumattomat 
yksiköt antavat kuluttajille selvää ja 
puolueetonta tietoa riittävän suuresta 
markkinoilla saatavissa olevien 
luottosopimusten määrästä. 

Or. en

Perustelu

Riippumattomat elimet voisivat antaa kuluttajille objektiivisia ja puolueettomia tietoja. Se 
voisi täydentää luotonantajien ja luotonvälittäjien antama neuvontaa tai olla vaihtoehtona 
sille.

Tarkistus 259
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajalla on lakisääteinen tai 
sopimusperusteinen oikeus täyttää 
luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa 
ennen kyseisen sopimuksen voimassaolon 
päättymistä. Tällöin kuluttajalla on oltava 
oikeus vähennykseen luoton 
kokonaiskustannuksista, ja tämän 
vähennyksen on koostuttava korosta ja 
kustannuksista sopimuksen jäljellä olevana 
voimassaoloaikana.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajalla on lakisääteinen oikeus täyttää 
luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa 
ennen kyseisen sopimuksen voimassaolon 
päättymistä. Tällöin kuluttajalla on oltava 
oikeus vähennykseen luoton 
kokonaiskustannuksista, ja tämän 
vähennyksen on koostuttava korosta ja 
kustannuksista sopimuksen jäljellä olevana 
voimassaoloaikana.

Or. fr

Tarkistus 260
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajalla on lakisääteinen tai 
sopimusperusteinen oikeus täyttää 
luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa 
ennen kyseisen sopimuksen voimassaolon 
päättymistä. Tällöin kuluttajalla on oltava 
oikeus vähennykseen luoton 
kokonaiskustannuksista, ja tämän 
vähennyksen on koostuttava korosta ja 
kustannuksista sopimuksen jäljellä olevana 
voimassaoloaikana.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajalla on lakisääteinen tai 
sopimusperusteinen oikeus täyttää
kokonaan tai osin luottosopimuksen 
mukaiset velvoitteensa ennen kyseisen 
sopimuksen voimassaolon päättymistä.
Tällöin kuluttajalla on oltava oikeus 
vähennykseen luoton 
kokonaiskustannuksista, ja tämän 
vähennyksen on koostuttava korosta ja 
kustannuksista sopimuksen jäljellä olevana 
voimassaoloaikana.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan kulutusluottodirektiivin 16 artiklan 1 kohdan kanssa. On tärkeää, että 
kuluttajalla on oikeus luoton osittaiseen ennenaikaiseen takaisinmaksuun.

Tarkistus 261
María Irigoyen Pérez

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajalla on lakisääteinen tai 
sopimusperusteinen oikeus täyttää 
luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa 
ennen kyseisen sopimuksen voimassaolon 
päättymistä. Tällöin kuluttajalla on oltava 
oikeus vähennykseen luoton 
kokonaiskustannuksista, ja tämän 
vähennyksen on koostuttava korosta ja 
kustannuksista sopimuksen jäljellä olevana 
voimassaoloaikana.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajalla on lakisääteinen oikeus täyttää 
luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa 
ennen kyseisen sopimuksen voimassaolon 
päättymistä. Tällöin kuluttajalla on oltava 
oikeus vähennykseen luoton 
kokonaiskustannuksista, ja tämän 
vähennyksen on koostuttava korosta ja 
kustannuksista sopimuksen jäljellä olevana 
voimassaoloaikana.

Or. es
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Tarkistus 262
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajalla on lakisääteinen tai 
sopimusperusteinen oikeus täyttää 
luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa 
ennen kyseisen sopimuksen voimassaolon 
päättymistä. Tällöin kuluttajalla on oltava 
oikeus vähennykseen luoton 
kokonaiskustannuksista, ja tämän 
vähennyksen on koostuttava korosta ja 
kustannuksista sopimuksen jäljellä olevana 
voimassaoloaikana.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajalla on lakisääteinen oikeus täyttää 
luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa 
ennen kyseisen sopimuksen voimassaolon 
päättymistä. Tällöin kuluttajalla on oltava 
oikeus vähennykseen luoton 
kokonaiskustannuksista, ja tämän 
vähennyksen on koostuttava korosta ja 
kustannuksista sopimuksen jäljellä olevana 
voimassaoloaikana.

Or. en

Perustelu

Kuluttajilla pitäisi aina olla oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun tämän artiklan ehdoin.

Tarkistus 263
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat asettaa 1 kohdassa 
tarkoitetun oikeuden käytölle tiettyjä 
edellytyksiä. Edellytyksiin voivat kuulua 
kyseisen oikeuden käytölle asetetut 
aikarajat, erilainen käsittely 
lainakorkotyypin mukaan sekä niitä 
olosuhteita koskevat rajoitukset, joissa 
kyseistä oikeutta voidaan käyttää. 
Jäsenvaltiot voivat säätää myös, että
luotonantajalla olisi oltava oikeus saada 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
seuraavat ehdot täyttyvät niiden 
markkinoilla:
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oikeudenmukainen ja objektiivisesti 
perusteltu korvaus mahdollisista 
kustannuksista, jotka liittyvät suoraan 
luoton ennenaikaiseen takaisinmaksuun. 
Joka tapauksessa, jos ennenaikainen 
takaisinmaksu tapahtuu jaksolla, jonka 
osalta on sovittu kiinteästä lainakorosta, 
kyseisen oikeuden käytön edellytykseksi 
voidaan asettaa, että kuluttajalla on 
erityinen syy sen käyttöön.

a) kuluttajalla on oikeus takaisinmaksuun 
milloin tahansa;
b) ennenaikaisesta takaisinmaksusta ei 
saa periä palkkiota; jäsenvaltiot voivat 
asettaa ylärajan ennenaikaiseen maksuun 
liittyvälle korvaukselle tai kieltää 
korvauksen yleisesti omien 
asuntoluottomarkkinoidensa 
erityispiirteiden mukaisesti;
c) jos korvausta ei ole jo määritetty tai sen 
yläraja on asetettu matalammalle tasolle, 
korvaus lasketaan käyttäen 
asianmukaisesti määriteltyä ja avointa 
menetelmää; takaisinmaksavat asiakkaat 
saavat hyvityksen, jos ennenaikainen 
takaisinmaksu tapahtuu hetkellä, jolloin 
markkinakorot ovat edullisia 
luotonantajan kannalta;
d) kuluttajat saavat tiedon oikeudestaan 
ennenaikaiseen takaisinmaksuun ja 
odotetun korvauksen suuruudesta jo 
sopimuksen tekoa edeltävässä vaiheessa 
kansallisten olosuhteiden mukaisesti;

e) takaisinmaksuun liittyvät hyvitykset 
eivät ole mahdollisia sopimuksissa, joissa 
korko vaihtelee;
f) kiinteäkorkoisten sopimusten 
takaisinmaksu sallitaan ilman hyvitystä 
ennalta määritetyn kauden loppuun 
saakka; jäsenvaltiot voivat määrittää 
tällaisten kausien enimmäispituuden;
g) kun on kyse luoton 
jälleenrahoituksesta toisen luotonantajan 
avulla, mahdolliset kiinneluottojen 
rekisteröinnistä perittävät maksut ovat 
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rajoitettuja tai kiellettyjä;
h) sopimuksiin voi sisältyä muita 
ennenaikaiseen maksuun liittyviä 
vaihtoehtoja ilman korvausta.

Or. en

Tarkistus 264
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat asettaa 1 kohdassa 
tarkoitetun oikeuden käytölle tiettyjä 
edellytyksiä. Edellytyksiin voivat kuulua 
kyseisen oikeuden käytölle asetetut 
aikarajat, erilainen käsittely 
lainakorkotyypin mukaan sekä niitä 
olosuhteita koskevat rajoitukset, joissa 
kyseistä oikeutta voidaan käyttää.
Jäsenvaltiot voivat säätää myös, että 
luotonantajalla olisi oltava oikeus saada 
oikeudenmukainen ja objektiivisesti 
perusteltu korvaus mahdollisista 
kustannuksista, jotka liittyvät suoraan 
luoton ennenaikaiseen takaisinmaksuun.
Joka tapauksessa, jos ennenaikainen 
takaisinmaksu tapahtuu jaksolla, jonka 
osalta on sovittu kiinteästä lainakorosta, 
kyseisen oikeuden käytön edellytykseksi 
voidaan asettaa, että kuluttajalla on
erityinen syy sen käyttöön.

Jäsenvaltiot voivat asettaa 1 kohdassa 
tarkoitetun oikeuden käytölle tiettyjä 
edellytyksiä. Edellytyksiin voivat kuulua 
kyseisen oikeuden käytölle asetetut 
aikarajat, erilainen käsittely 
lainakorkotyypin mukaan sekä niitä 
olosuhteita koskevat rajoitukset, joissa 
kyseistä oikeutta voidaan käyttää.
Jäsenvaltiot voivat säätää myös, että 
luotonantajalla olisi oltava oikeus saada 
oikeudenmukainen ja objektiivisesti 
perusteltu korvaus mahdollisista 
kustannuksista, jotka liittyvät suoraan 
luoton ennenaikaiseen takaisinmaksuun.
Joka tapauksessa, jos ennenaikainen 
takaisinmaksu tapahtuu jaksolla, jonka 
osalta on sovittu kiinteästä lainakorosta, 
kyseisen oikeuden käytön edellytykseksi 
voidaan asettaa, että kuluttajalla on
perusteltu syy sen käyttöön.

Or. de

Tarkistus 265
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat asettaa 1 kohdassa 
tarkoitetun oikeuden käytölle tiettyjä 
edellytyksiä. Edellytyksiin voivat kuulua 
kyseisen oikeuden käytölle asetetut 
aikarajat, erilainen käsittely 
lainakorkotyypin mukaan sekä niitä 
olosuhteita koskevat rajoitukset, joissa 
kyseistä oikeutta voidaan käyttää.
Jäsenvaltiot voivat säätää myös, että 
luotonantajalla olisi oltava oikeus saada 
oikeudenmukainen ja objektiivisesti 
perusteltu korvaus mahdollisista 
kustannuksista, jotka liittyvät suoraan 
luoton ennenaikaiseen takaisinmaksuun.
Joka tapauksessa, jos ennenaikainen 
takaisinmaksu tapahtuu jaksolla, jonka 
osalta on sovittu kiinteästä lainakorosta, 
kyseisen oikeuden käytön edellytykseksi 
voidaan asettaa, että kuluttajalla on 
erityinen syy sen käyttöön.

Jäsenvaltiot voivat asettaa 1 kohdassa 
tarkoitetun oikeuden käytölle tiettyjä 
edellytyksiä. Edellytyksiin voivat kuulua 
kyseisen oikeuden käytölle asetetut 
aikarajat, erilainen käsittely 
lainakorkotyypin mukaan sekä niitä 
olosuhteita koskevat rajoitukset, joissa 
kyseistä oikeutta voidaan käyttää.
Jäsenvaltiot voivat säätää myös, että 
luotonantajalla olisi oltava oikeus saada 
oikeudenmukainen ja objektiivisesti 
perusteltu korvaus mahdollisista 
kustannuksista, jotka liittyvät suoraan 
luoton ennenaikaiseen takaisinmaksuun.
Joka tapauksessa, jos ennenaikainen 
takaisinmaksu tapahtuu jaksolla, jonka 
osalta on sovittu kiinteästä lainakorosta
joko luottosopimusta tehtäessä tai 
myöhemmin, kyseisen oikeuden käytön 
edellytykseksi voidaan asettaa, että 
kuluttajalla on erityinen syy sen käyttöön.

Or. de

Tarkistus 266
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat asettaa 1 kohdassa 
tarkoitetun oikeuden käytölle tiettyjä 
edellytyksiä. Edellytyksiin voivat kuulua 
kyseisen oikeuden käytölle asetetut 
aikarajat, erilainen käsittely 
lainakorkotyypin mukaan sekä niitä 
olosuhteita koskevat rajoitukset, joissa 
kyseistä oikeutta voidaan käyttää. 
Jäsenvaltiot voivat säätää myös, että 
luotonantajalla olisi oltava oikeus saada 
oikeudenmukainen ja objektiivisesti 

Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
luotonantajalla olisi oltava oikeus saada 
oikeudenmukainen korvaus mahdollisista 
kustannuksista, jotka liittyvät suoraan 
luoton ennenaikaiseen takaisinmaksuun,
kun se on perusteltua. Korvaus on tällöin 
laskettava käyttäen avointa menettelyä, 
joka on määritetty ennen sopimuksen 
allekirjoittamista.
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perusteltu korvaus mahdollisista 
kustannuksista, jotka liittyvät suoraan 
luoton ennenaikaiseen takaisinmaksuun. 
Joka tapauksessa, jos ennenaikainen 
takaisinmaksu tapahtuu jaksolla, jonka 
osalta on sovittu kiinteästä lainakorosta, 
kyseisen oikeuden käytön edellytykseksi 
voidaan asettaa, että kuluttajalla on 
erityinen syy sen käyttöön.

Kuluttajan on saatava selvät tiedot edellä 
1 kohdassa tarkoitetusta oikeudesta, 
korvauksen suuruudesta ja sen 
laskentatavasta.

Or. fr

Tarkistus 267
María Irigoyen Pérez

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat asettaa 1 kohdassa 
tarkoitetun oikeuden käytölle tiettyjä 
edellytyksiä. Edellytyksiin voivat kuulua 
kyseisen oikeuden käytölle asetetut 
aikarajat, erilainen käsittely 
lainakorkotyypin mukaan sekä niitä 
olosuhteita koskevat rajoitukset, joissa 
kyseistä oikeutta voidaan käyttää. 
Jäsenvaltiot voivat säätää myös, että 
luotonantajalla olisi oltava oikeus saada 
oikeudenmukainen ja objektiivisesti 
perusteltu korvaus mahdollisista 
kustannuksista, jotka liittyvät suoraan 
luoton ennenaikaiseen takaisinmaksuun. 
Joka tapauksessa, jos ennenaikainen 
takaisinmaksu tapahtuu jaksolla, jonka 
osalta on sovittu kiinteästä lainakorosta, 
kyseisen oikeuden käytön edellytykseksi 
voidaan asettaa, että kuluttajalla on 
erityinen syy sen käyttöön.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät 
luotonantajat rankaise kuluttajia, jotka
käyttävät 1 kohdassa tarkoitettua 
oikeuttaan, ja säilytettävä luotonantajan 
vastuu niin, että samalla taataan 
markkinoiden tehokkuus.
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Or. es

Tarkistus 268
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat asettaa 1 kohdassa 
tarkoitetun oikeuden käytölle tiettyjä 
edellytyksiä. Edellytyksiin voivat kuulua 
kyseisen oikeuden käytölle asetetut 
aikarajat, erilainen käsittely 
lainakorkotyypin mukaan sekä niitä 
olosuhteita koskevat rajoitukset, joissa 
kyseistä oikeutta voidaan käyttää.
Jäsenvaltiot voivat säätää myös, että
luotonantajalla olisi oltava oikeus saada 
oikeudenmukainen ja objektiivisesti 
perusteltu korvaus mahdollisista 
kustannuksista, jotka liittyvät suoraan 
luoton ennenaikaiseen takaisinmaksuun. 
Joka tapauksessa, jos ennenaikainen 
takaisinmaksu tapahtuu jaksolla, jonka 
osalta on sovittu kiinteästä lainakorosta, 
kyseisen oikeuden käytön edellytykseksi 
voidaan asettaa, että kuluttajalla on 
erityinen syy sen käyttöön.

Jäsenvaltiot voivat asettaa 1 kohdassa 
tarkoitetun oikeuden käytölle tiettyjä 
edellytyksiä. Edellytyksiin voivat kuulua 
kyseisen oikeuden käytölle asetetut 
aikarajat, erilainen käsittely 
lainakorkotyypin mukaan sekä niitä 
olosuhteita koskevat rajoitukset, joissa 
kyseistä oikeutta voidaan käyttää. Jos 
jäsenvaltio asettaa tällaisia edellytyksiä,
ne eivät saa kuitenkaan olla sellaisia, että
1 kohdassa tarkoitetun oikeuden
käyttäminen on kuluttajan kannalta 
kohtuuttoman vaikeaa tai raskasta.

Jäsenvaltioiden on myös säädettävä, että 
luotonantajalla on oikeus saada 
oikeudenmukainen ja objektiivisesti 
perusteltu korvaus mahdollisista 
kustannuksista ja tappioista, jotka liittyvät 
suoraan luoton ennenaikaiseen 
takaisinmaksuun. Joka tapauksessa jos 
ennenaikainen takaisinmaksu tapahtuu 
jaksolla, jonka osalta on sovittu kiinteästä 
lainakorosta, kyseisen oikeuden käytön 
edellytykseksi voidaan asettaa, että 
kuluttajalla on perusteltu syy sen 
käyttöön.

Or. en
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Perustelu

Vaikka kuluttajilla pitääkin aina olla oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun, tämän 
oikeuden käyttö voi aiheuttaa rahallista tappiota luotonantajalle. Olisi oikeudenmukaista, 
että luotonantajat saavat korvaukset tappiosta, joka aiheutuu suoraan ennenaikaisesta 
takaisinmaksusta. Korvauksen laskentatavan pitäisi olla kuluttajan kannalta mahdollisimman 
avoin.

Tarkistus 269
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio asettaa tällaisia 
edellytyksiä, ne eivät saa kuitenkaan olla 
sellaisia, että 1 kohdassa tarkoitetun 
oikeuden käyttäminen on kuluttajan 
kannalta kohtuuttoman vaikeaa tai 
raskasta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 270
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Asunto-omaisuuden arvon määrittäminen
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
arvioijat, jotka arvioivat asunto-
omaisuuden arvoa luottosopimusten 
vakuuksien arvioinnin yhteydessä, 
noudattavat kansainvälisiä 
arviointinormeja.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
arvioijat, joiden suorittamia arvioita 
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luotonantajat käyttävät vakuuksien arvon 
määrittämiseksi, ja tahot, jotka vastaavat 
arvioijien valinnasta, 
arviointikertomuksesta ja 
arviointimenettelyn valvonnasta, ovat 
riittävän riippumattomia luotonantajista 
ja kuluttajista ja tapauksen mukaan 
lainanvälittäjistä, jotta he voivat antaa 
objektiivisen ja puolueettoman arvion.
Jäsenvaltiot voivat määrittää muita 
vaatimuksia, joiden avulla määritetään 
arvioijien ammattipätevyys, kuten 
hyväksytty todistus tai koulutus ja 
toiminnan valvonta. Perusteet eivät sisällä 
vaatimusta, jonka mukaan arvioijan on 
oltava asettautunut niiden alueelle.
Kiinteistöjen arviointikertomusten 
avoimuuden ja tarkkuuden takaamiseksi 
jäsenvaltioiden on annettava kaikki 
kiinteistöjä ja transaktioita koskeva 
julkinen ja käsittelemätön tieto 
markkinoille niin, että sitä voidaan 
helposti käyttää uudelleen. 

Or. en

Perustelu

Yhteisten arviointinormien hyväksyminen edistää rajat ylittävää luotonantoa ja parantaa 
kiinteistöjen arviointikertomusten luotettavuutta rajat ylittävällä tavalla. Luottoa koskevan 
päätöksentekomenettelyn pitäisi olla rakenteeltaan sellainen, että se takaa, että kiinteistöjen 
arvioinnista ja menettelyn valvonnasta vastaavat tahot voivat tehdä päätöksensä 
riippumattomasti. Ammattipätevyyden asianmukainen tarkistaminen on keskeisellä sijalla 
taattaessa, että arvon määrittäjä noudattaa yleisiä eettisiä periaatteita. Tietojen tarkkuus ja 
saatavuus ovat keskeisellä sijalla, kuten direktiivissä 98/2003/EY nimenomaisesti 
edellytetään.

Tarkistus 271
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Voidakseen harjoittaa 3 artiklan e 
alakohdan mukaista toimintaa
luotonvälittäjien on saatava 
kotijäsenvaltiossaan 4 artiklassa 
määritellyltä toimivaltaiselta 
viranomaiselta asianmukainen toimilupa.
Toimilupa on myönnettävä luotonvälittäjän 
kotijäsenvaltiossa asetettujen vaatimusten 
perusteella, ja siihen on sisällyttävä
20 artiklassa vahvistettujen ammatillisten
vaatimusten täyttäminen.

1. Luotonvälittäjien on saatava 
kotijäsenvaltiossaan 4 artiklassa 
määritellyltä toimivaltaiselta 
viranomaiselta asianmukainen toimilupa
tai oltava kyseisen viranomaisen 
rekisteröimiä voidakseen harjoittaa 
3 artiklan e alakohdan mukaista 
toimintaa. Toimilupa tai rekisteröinti on 
myönnettävä luotonvälittäjän 
kotijäsenvaltiossa asetettujen vaatimusten 
perusteella, ja siihen on sisällyttävä 6 ja 
21 artiklassa vahvistettujen vaatimusten 
täyttäminen. Myöhempiä toimiluvan 
myöntämistä koskevia säännöksiä 
sovelletaan myös rekisteröintiin.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien suojelun kannalta olennaista on, että luotonvälittäjät velvoitetaan noudattamaan 
6 ja 21 artiklassa säädettyjä vaatimuksia. Olisi jätettävä kunkin jäsenvaltion päätettäväksi 
niiden hallinnollisista perinteistä riippuen, kutsutaanko menettelyä toimiluvan myöntämiseksi 
vai rekisteröinniksi. Tässä yhteydessä olisi myös pantava merkille, että direktiivin 2002/92/EY 
mukaan vakuutusedustajilta edellytetään rekisteröintiä.

Tarkistus 272
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4 
artiklassa tarkoitettu kotijäsenvaltion
toimivaltainen viranomainen valvoo 
toimiluvan saaneiden luotonvälittäjien 
käynnissä olevia toimia.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
4 artiklassa tarkoitettu vastaanottavan 
valtion toimivaltainen viranomainen 
valvoo toimiluvan saaneiden 
luotonvälittäjien käynnissä olevia toimia.
Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisilla viranomaisilla on 
valtuudet väliintuloon, jos hyväksytyt 
luotonvälittäjät eivät täytä tässä 
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direktiivissä määriteltyjä 
velvollisuuksiaan ja vastuitaan. 
Vastaanottavan valtion toimivaltaisilla 
viranomaisilla on oikeus evätä 
luotonvälittäjältä markkinoillepääsy, jos 
niillä on perusteltuja syitä epäillä, että 
markkinoille pyrkivät välittäjät eivät 
noudata tässä direktiivissä määriteltyjä 
ehtoja.

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten pitäisi pystyä pitämään yllä lainkäyttöalueellaan toimivia 
luotonvälittäjiä koskevia toiminta- ja ilmoitusvaatimuksia kuluttajansuojan korkean tason 
ylläpitämiseksi. 

Tarkistus 273
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioilla on oikeus rajoittaa 
maksuja, joita kuluttajat maksavat 
luotonantajille ja luotonvälittäjille ennen 
kuin luottosopimus varsinaisesti tehdään.

Or. en

Perustelu

Tämä on välttämätön säännös petosyritysten estämiseksi.

Tarkistus 274
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jos luotonvälittäjällä on sivuliike muussa 
jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossaan, 
sen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen, jossa sivuliike sijaitsee, on 
vastuussa sen varmistamisesta, että 
sivuliikkeen jäsenvaltion alueella 
tarjoamat palvelut ovat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 17 ja 18 artiklan ja 
niiden nojalla hyväksyttyihin 
toimenpiteisiin sisältyvien 
velvollisuuksien mukaiset.
Sen jäsenvaltion toimivaltaisella 
viranomaisella, jossa sivuliike sijaitsee, on 
oikeus tutkia sivuliikkeen järjestelyjä ja 
vaatia niihin muutoksia, jos ne ovat 
ehdottoman tarpeellisia sen 
varmistamiseksi, että toimivaltainen 
viranomainen voi panna täytäntöön 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ja 
18 artiklaan sisältyvät velvollisuudet ja 
niiden mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet 
sivuliikkeen kyseisen jäsenvaltion alueella 
tarjoamien palvelujen ja/tai sen 
harjoittamien toimintojen osalta.

Or. en

Perustelu

Näin taataan, että vastaanottavan jäsenvaltion viranomaiset voivat säännellä niiden alueella 
harjoitettavaa liiketoimintaa, kun otetaan kuluttajansuojaa koskevat vaikutukset.

Tarkistus 275
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jos vastaanottavalla jäsenvaltiolla on 
selkeät ja todennettavissa olevat perusteet 
uskoa, että sen alueella palvelujen 

4. Jos vastaanottavalla jäsenvaltiolla on 
selkeät ja todennettavissa olevat perusteet 
uskoa, että sen alueella palvelujen 
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tarjoamisen vapauden nojalla toimiva 
luotonvälittäjä rikkoo tässä direktiivissä 
vahvistettuja velvollisuuksia itse tai 
sivuliikkeen välityksellä, sen on 
ilmoitettava tällaiset tiedot kotijäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet.
Tapauksissa, joissa kotijäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista 
toimenpiteistä huolimatta luotonvälittäjä 
toimii edelleen tavalla, joka on selvästi 
vastaanottavan jäsenvaltion kuluttajien 
etujen vastainen tai haittaa markkinoiden 
asianmukaista toimintaa, sovelletaan 
seuraavia säännöksiä:

tarjoamisen vapauden nojalla toimiva 
luotonvälittäjä rikkoo itse tai sivuliikkeen 
välityksellä tässä direktiivissä 
vahvistettuja velvollisuuksia, joiden osalta 
toimivaltaa ei anneta vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, sen on ilmoitettava 
tällaiset tiedot kotijäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet.
Tapauksissa, joissa kotijäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista 
toimenpiteistä huolimatta luotonvälittäjä 
toimii edelleen tavalla, joka on selvästi 
vastaanottavan jäsenvaltion kuluttajien 
etujen vastainen tai haittaa markkinoiden 
asianmukaista toimintaa, sovelletaan 
seuraavia säännöksiä:

Or. en

Perustelu

Näin taataan, että vastaanottavan jäsenvaltion viranomaiset voivat säännellä niiden alueella 
harjoitettavaa liiketoimintaa, kun otetaan kuluttajansuojaa koskevat vaikutukset.

Tarkistus 276
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että 
luotonvälittäjä, jolla on sivuliike sen 
alueella, ei noudata asianomaisessa 
jäsenvaltiossa tämän direktiivin niiden 
säännösten nojalla annettuja säännöksiä 
ja määräyksiä, joilla annetaan toimivalta 
vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille, näiden on 
vaadittava kyseistä luotonvälittäjää 
korjaamaan sääntöjenvastainen 
tilanteensa.
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Tapauksissa, joissa vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
toteuttamista toimenpiteistä huolimatta 
luotonvälittäjä toimii edelleen tavalla, 
joka on selvästi vastaanottavan 
jäsenvaltion kuluttajien etujen vastainen 
tai haittaa markkinoiden asianmukaista 
toimintaa, sovelletaan seuraavia 
säännöksiä:
a) Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettuaan tästä ensin kotijäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
toteutettava kaikki asianmukaiset 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen 
kuluttajien suojaamiseksi ja 
markkinoiden moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi, mukaan luettuna sen 
estäminen, että lakia rikkovat välittäjät 
aloittavat uusia liiketoimia kyseisten 
jäsenvaltioiden alueilla. Tällaisista 
toimenpiteistä on ilmoitettava komissiolle 
viipymättä.
b) Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi lisäksi 
saattaa asian EPV:n käsiteltäväksi ja 
pyytää siltä apua asetuksen (EU) N:o 
1093/2010 19 artiklan mukaisesti. 
Tällaisissa tapauksissa EPV voi toimia 
kyseisellä artiklalla saamiensa 
valtuuksien mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Näin taataan, että vastaanottavan jäsenvaltion viranomaiset voivat säännellä niiden alueella 
harjoitettavaa liiketoimintaa, kun otetaan kuluttajansuojaa koskevat vaikutukset.

Tarkistus 277
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamuksista sellaisia erityistapauksia 
varten, joissa kuluttajat tietoisesti antavat 
puutteellisia tai virheellisiä tietoja 
saadakseen luottokelpoisuuden 
myönteisen arvioinnin ja joissa täydelliset 
ja paikkansapitävät tiedot olisi johtaneet 
luottokelpoisuuden kielteiseen arviointiin 
ja joissa kuluttajat eivät sen vuoksi pysty 
täyttämään sopimusehtoja, ja 
jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että seuraamukset 
pannaan täytäntöön.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 278
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sellaisten riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinten ulkopuolella, jotka 
koskevat tässä direktiivissä vahvistettuja 
oikeuksia ja velvollisuuksia ja joita 
aiheutuu luotonantajien ja kuluttajien sekä 
luotonvälittäjien ja kuluttajien välillä, 
vahvistetaan asianmukaiset ja tehokkaat 
valitus- ja oikeussuojamenettelyt 
käyttämällä tarvittaessa jo olemassa olevia 
elimiä. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
myös, että kaikki luotonantajat ja 
luotonvälittäjät käyttävät yhtä tai useampaa 
tällaista elintä, jotka panevat tällaisia 
valitus- ja oikeussuojamenettelyjä 
täytäntöön.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sellaisten riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinten ulkopuolella, jotka 
koskevat tässä direktiivissä vahvistettuja 
oikeuksia ja velvollisuuksia ja joita 
aiheutuu luotonantajien ja kuluttajien sekä 
luotonvälittäjien ja kuluttajien välillä, 
vahvistetaan asianmukaiset, 
riippumattomat, tasapuoliset ja tehokkaat 
valitus- ja oikeussuojamenettelyt 
käyttämällä tarvittaessa jo olemassa olevia 
elimiä. Olemassa olevia elimiä voidaan 
käyttää, jos ne ovat koostumukseltaan 
puolueettomia ja tasapainoisia. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava myös, että 
kaikki luotonantajat ja luotonvälittäjät 
käyttävät yhtä tai useampaa tällaista elintä, 
jotka panevat tällaisia valitus- ja 
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oikeussuojamenettelyjä täytäntöön.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisten riidanratkaisujärjestelmien käytössä on Euroopassa suuria eroja. Joissakin 
jäsenvaltioissa vaihtoehtoiset riidanratkaisujärjestelmät ovat todella riippumattomia 
palveluiden tarjoajista, mutta joissakin toissa maissa näin ei ole.

Tarkistus 279
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen valta antaa 6 
artiklan 4 kohdassa, 8 artiklan 4 
kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 10 
artiklan 3 kohdassa, 14 artiklan 5 
kohdassa ja 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

1. Siirretään 12 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi tämän direktiivin voimaantulon 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Edellisistä tarkistuksista johtuva tekninen muutos.

Tarkistus 280
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 
4 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 9 
artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 3 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 12 artiklan 5 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.
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kohdassa, 14 artiklan 5 kohdassa ja 16 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.

Or. en

Perustelu

Edellisistä tarkistuksista johtuva tekninen muutos.

Tarkistus 281
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) arviointi siitä, miten tyytyväisiä 
kuluttajat ovat ESIS-tietolehtiseen;

a) arviointi siitä, miten tyytyväisiä 
kuluttajat ovat ESIS-tietolehtiseen sekä 
miten sitä on käytetty;

Or. en

Tarkistus 282
María Irigoyen Pérez

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) arviointi siitä, miten tyytyväisiä
kuluttajat ovat ESIS-tietolehtiseen;

a) arviointi siitä, miten ESIS-tietolehtistä 
on noudatettu, miten kuluttajat ovat
käyttäneet sitä, miten he ovat 
ymmärtäneet sen ja miten tyytyväisiä he 
ovat olleet siihen;

Or. es

Tarkistus 283
Liem Hoang Ngoc
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Ehdotus direktiiviksi
Liite I – jakso II – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) Sellaisten luottosopimusten, joiden osalta 
on sovittu kiinteästä luoton korosta 
alkuvaiheessa, jonka lopussa määritellään 
uusi lainakorko, jota tämän jälkeen 
määräajoin mukautetaan sovitun 
indikaattorin mukaisesti, todellinen 
vuosikorko lasketaan olettaen, että 
kiinteäkorkoisen jakson päätyttyä
lainakorko on sama kuin ajankohtana, 
jolloin todellinen vuosikorko lasketaan 
kyseisenä ajankohtana sovitun 
indikaattorin arvon perusteella.

j) Sellaisten luottosopimusten, joiden osalta 
on sovittu kiinteästä luoton korosta 
alkuvaiheessa, jonka lopussa määritellään 
uusi lainakorko, jota tämän jälkeen 
määräajoin mukautetaan sovitun 
indikaattorin mukaisesti, todellinen 
vuosikorko lasketaan olettaen, että 
kiinteäkorkoisen jakson päätyttyä 
lainakorko on sama kuin ajankohtana, 
jolloin todellinen vuosikorko lasketaan 
kyseisenä ajankohtana sovitun 
indikaattorin arvon perusteella.
Luottosopimuksissa, joilla on kiinteä 
korko aluksi ainakin viiden vuoden ajan, 
ja erityisesti, kun suunnitellaan uutta 
kiinteäkorkoista sopimusta, sopimuksesta 
ja muuttuvista ehdoista sovitaan vain 
sellaisen tapauksen varalta, että uudesta 
kiinteäkorkoisesta sopimuksesta ei ole 
vielä sovittu, ja huomioon otetaan vain 
alkuperäinen kiinteä korko.

Or. en

Tarkistus 284
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – A osa – ESIS-malli – Johdanto – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän [päivämäärä] laaditun asiakirjan
tarkoituksena on antaa teille pyytämänne 
tiedot. Se ei velvoita meitä myöntämään 
teille lainaa.

Tämän [päivämäärä] laaditun asiakirjan 
tarkoituksena on antaa teille pyytämänne 
tiedot. Se ei ole oikeudellisesti sitova 
tarjous eikä velvoita meitä myöntämään
teille lainaa.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää selventää, ettei ESIS ole oikeudellisesti sitova tarjous kuluttajalle.

Tarkistus 285
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – A osa – ESIS-malli – 1 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

1. Lainanantaja 1. Lainanantaja (tilanteen mukaan) ja 
lainanvälittäjä

Or. en

Perustelu

9 artiklan 2 kohdan mukainen velvoite antaa ESIS-tietolehtinen koskee myös lainanvälittäjää. 
Siksi myös lainanvälittäjä on otettava mukaan.

Tarkistus 286
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – A osa – ESIS-malli – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valvontaviranomainen: 
[Valvontaviranomaisen nimi ja internet-
osoite]

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä viittaus ei tuo lisäarvoa ja voi aiheuttaa epäselvyyttä, koska luotonantaja jo antaa 
tietoja sisäisestä valitusmenettelystä. 

Tarkistus 287
Cristian Silviu Buşoi
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Ehdotus direktiiviksi
Liite II – A osa – ESIS-malli – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteyshenkilö: [Yhteyshenkilön 
täydelliset yhteystiedot]

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhteyshenkilön tietojen antaminen on turhaa, koska yhteyshenkilö voi vaihtua lainan 
takaisinmaksun aikana.

Tarkistus 288
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – A osa – ESIS-malli – 5 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

5. Kunkin maksuerän suuruus: 5. Lainan takaisinmaksuun liittyvän
kunkin maksuerän suuruus:

Or. en

Perustelu

Verrattuna alkuperäiseen ESIS-tietolehtisen kohtaan 9., jossa puhutaan "kunkin maksuerän 
suuruudesta", tässä kohdassa ei oteta huomioon asuntolainoja, joista maksetaan vain korot. 
ESIS-tietolehtisessä pitäisi käsitellä paitsi takaisin maksettavia lainoja, myös joissakin 
jäsenvaltioissa saatavilla olevia lainoja, joista maksetaan vain korot.

Tarkistus 289
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – A osa – ESIS-malli – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Esimerkki maksuerätaulukosta Poistetaan.
Tässä taulukossa esitetään, kuinka suuri 
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määrä on maksettava joka [maksuväli].
Maksuerät (sarake [sarakkeen nro]) 
koostuvat maksettavasta korosta (sarake 
[sarakkeen nro]), lainan lyhennyksestä 
(sarake [sarakkeen nro]) ja tarvittaessa 
muista kustannuksista (sarake [sarakkeen 
nro]). (Tarvittaessa) Sarakkeessa "Muut 
kustannukset" esitetään seuraavat 
kustannukset: [luettelo kustannuksista]. 
Jäljellä olevalla pääomalla (sarake 
[sarakkeen numero]) tarkoitetaan lainan 
määrää, joka jää maksettavaksi kunkin 
maksuerän jälkeen.
[Lainan määrä ja valuutta]
[Laina-aika]
[Korko]
[Taulukko]
(Tarvittaessa) [Varoitus maksuerien 
vaihtelusta]

Or. en

Perustelu

Koska takaisinmaksutaulukon esimerkkiin sisältyy paljon tietoa, ehdotetaan sen siirtämistä 
ESIS-tietolehtisen loppuun.

Tarkistus 290
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – A osa – ESIS-malli – 6 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(Tarvittaessa) [Varoitus maksuerien
vaihtelusta]

(Tarvittaessa) [Varoitus maksuerien
vaihtelusta ja eri vaihtoehdoista korkojen 
kehityksestä riippuen]

Or. en
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Tarkistus 291
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – A osa – ESIS-malli – 7 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pyydämme teitä ottamaan huomioon myös 
kaikki muut tähän lainaan liittyvät verot ja
kustannukset (kuten notaarimaksut).

Pyydämme teitä ottamaan huomioon
seuraavat tähän lainaan liittyvät 
kustannukset:
[notaarimaksut]
[rekisteröintimaksut]
[arviointimaksut]
[kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
sovellettavat verot]
(tarvittaessa) [kaikki muut kustannukset, 
jotka liittyvät tätä lainaa koskeviin 
velvoitteisiin kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti]
(tarvittaessa) [maksut muista 
luotonantajan kanssa sovituista 
palveluista (esim. tilinhoitomaksut, 
vakuutukset, jne.)].

Or. en

Tarkistus 292
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – A osa – ESIS-malli – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(Tarvittaessa) Teillä ei ole mahdollisuutta 
maksaa tätä lainaa ennenaikaisesti 
takaisin.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 293
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – A osa – ESIS-malli – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(Tarvittaessa) Teillä ei ole mahdollisuutta 
maksaa tätä lainaa ennenaikaisesti 
takaisin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kuluttajalla pitäisi aina olla mahdollisuus maksaa laina takaisin ennenaikaisesti.

Tarkistus 294
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – A osa – ESIS-malli – 14 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a. Esimerkki maksuerätaulukosta
Tässä taulukossa esitetään, kuinka suuri 
määrä on maksettava joka [maksuväli].
Maksuerät (sarake [sarakkeen nro]) 
koostuvat maksettavasta korosta (sarake 
[sarakkeen nro]), lainan lyhennyksestä 
(sarake [sarakkeen nro]) ja tarvittaessa 
muista kustannuksista (sarake [sarakkeen 
nro]). Tarvittaessa sarakkeessa "Muut 
kustannukset" esitetään seuraavat 
kustannukset: [luettelo kustannuksista]. 
Jäljellä olevalla pääomalla (sarake 
[sarakkeen numero]) tarkoitetaan lainan 
määrää, joka jää maksettavaksi kunkin 
maksuerän jälkeen.
[Lainan määrä ja valuutta]
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[Laina-aika]
[Korko]
[Taulukko]
[Varoitus maksuerien vaihtelusta]

Or. en

Perustelu

Koska takaisinmaksutaulukon esimerkkiin sisältyy paljon tietoa, ehdotetaan sen siirtämistä 
ESIS-tietolehtisen loppuun.

Tarkistus 295
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – B osa – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

ESIS-tietolehtistä täytettäessä on 
noudatettava seuraavia ohjeita:

ESIS-tietolehtistä täytettäessä on 
noudatettava seuraavia ohjeita, ja tiedot on 
esitettävä yksinkertaista ja selkeää kieltä 
käyttäen, joka on keskimääräisen 
kuluttajan ymmärrettävissä.

Or. en

Perustelu

ESIS-tietolehtisen pitäisi olla keskimääräisen kuluttajan ymmärrettävissä.

Tarkistus 296
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – B osa – 6 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Jos korkoa tarkistetaan eikä kunkin 
tarkistuksen jälkeistä maksuerän suuruutta 
tunneta, luotonantaja voi merkitä 

(4) Jos korkoa tarkistetaan eikä kunkin 
tarkistuksen jälkeistä maksuerän suuruutta 
tunneta, luotonantaja voi merkitä 
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maksuerätaulukkoon kunkin maksuerän 
samansuuruisena koko luoton keston 
ajaksi. Siinä tapauksessa luotonantajan on 
kiinnitettävä luotonottajan huomio tähän 
seikkaan merkitsemällä maksuerien 
tunnetut suuruudet eri tavalla kuin niiden 
hypoteettiset suuruudet (esimerkiksi 
käyttämällä eri fonttia, rajoja tai 
varjostusta). Taulukossa on myös oltava 
helppolukuinen teksti, jossa selitetään, 
minä ajanjaksoina taulukossa esitetyt 
suuruudet voivat vaihdella ja minkä 
vuoksi. Luotonantajan on lisättävä 
taulukkoon: (1) tarvittaessa ylärajat ja 
alarajat, joita sovelletaan, (2) esimerkki 
siitä, miten maksuerän suuruus vaihtelee, 
jos korko kasvaa tai laskee 1 prosentin tai 
enemmän, jos tämä on realistisempaa 
normaalien korkomuutosten suuruuden 
perusteella, ja 3) jos käytössä on yläraja, 
maksuerän suuruus pahimmassa 
tapauksessa.

maksuerätaulukkoon kunkin maksuerän 
samansuuruisena koko luoton keston 
ajaksi. Siinä tapauksessa luotonantajan on 
kiinnitettävä kuluttajan huomio tähän 
seikkaan merkitsemällä maksuerien 
tunnetut suuruudet eri tavalla kuin niiden 
hypoteettiset suuruudet (esimerkiksi 
käyttämällä eri fonttia, rajoja tai 
varjostusta). Taulukossa on myös oltava 
helppolukuinen teksti, jossa selitetään, 
minä ajanjaksoina taulukossa esitetyt 
suuruudet voivat vaihdella ja minkä 
vuoksi. Luotonantajan on lisättävä 
taulukkoon:

(a) tarvittaessa ylärajat ja alarajat, joita 
sovelletaan,

(b) esimerkki siitä, miten maksuerän 
suuruus vaihtelee, jos korko kasvaa tai 
laskee 1 prosentin tai enemmän, jos tämä 
on realistisempaa normaalien 
korkomuutosten suuruuden perusteella, ja
(c) jos käytössä on yläraja, maksuerän 
suuruus pahimmassa tapauksessa, tai jos 
ylärajaa ei ole, selventävä esimerkki 
pahimmasta tapauksesta, jota voidaan 
tarkentaa delegoidulla säädöksellä.

Or. en

Tarkistus 297
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – B osa – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Lisäksi luotonantajan on lueteltava 
kaikki kustannukset luokittain, 
ilmoitettava niiden suuruus ja 
täsmennettävä, kenelle ja milloin ne on 
maksettava. Jos niiden suuruus ei ole 
tiedossa, luotonantajan on ilmoitettava 
mahdollinen kustannushaarukka tai 
osoitettava, miten kyseinen määrä 

(2) Lisäksi luotonantajan on lueteltava
eritellysti kaikki kustannukset, ilmoitettava 
niiden suuruus ja täsmennettävä, kenelle ja 
milloin ne on maksettava. Jos niiden 
suuruus ei ole tiedossa, luotonantajan on 
ilmoitettava mahdollinen 
kustannushaarukka tai osoitettava, miten 
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lasketaan. kyseinen määrä lasketaan.

Or. en

Tarkistus 298
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – B osa – 7 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Luotonantajan on ilmoitettava 
kuluttajalle tämän vapaudesta valita 
lisäpalveluita valitsemaltaan muulta 
tarjoajalta.

Or. en

Perustelu

Kuluttajan olisi saatava asianmukaiset tiedot vapaudestaan valita lisäpalveluiden tarjoaja.

Tarkistus 299
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
Liite II a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite II a
Pätevyyttä koskevat 
vähimmäisvaatimukset
1. Luotonantajien ja luotonvälittäjien 
henkilöstön pätevyyttä koskevien 
vähimmäisvaatimusten pitää käsittää:
(a) asianmukaiset tiedot 
kiinnitysluottotuotteista ja yhdessä 
tällaisten tuotteiden kanssa tavallisesti 
tarjottavista lisäpalveluista; 
(b) asianmukaiset tiedot sen jäsenvaltion 



PE475.786v01-00 122/122 AM\881849FI.doc

FI

lainsäädännöstä, jossa tuotetta myydään;
(c) asianmukaiset tiedot ja ymmärrys 
kiinteistöjen hankintamenettelystä 
jäsenvaltiossa, jossa tuotetta myydään;
(d) asianmukaiset tiedot vakuuksien 
arvon määrittämisestä;
(e) asianmukaiset tiedot 
kiinteistörekisterien rakenteesta ja 
toiminnasta jäsenvaltiossa, jossa vakuus 
sijaitsee; 
(f) asianmukainen rahoitukseen ja 
talouteen liittyvä pätevyys;
(g) asianmukaiset tiedot etiikasta;
(h) kyky arvioida kuluttajan 
luottokelpoisuus.
2. Tiedon ja pätevyyden asianmukaisen 
tason määrittämisen perustana on 
käytettävä seuraavia seikkoja:
(a) tunnustettu pätevyys, kuten 
todistukset, oppiarvot, ammatillinen 
koulutus ja pätevyyskokeet; tai
(b) työkokemus, joka voidaan määrittää 
vähimmäismääräksi vuosia työssä, joka 
liittyy luottotuotteiden luomiseen, 
jakeluun tai välittämiseen.
3. Jäsenvaltiot voivat asettaa 
luotonantajien henkilöstölle, 
luotonvälittäjien henkilöstölle ja niiden 
johdolle erilaisia ammatillisia 
vaatimuksia.

Or. en


