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Módosítás 102
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodásokról 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodásokról és a jelzálogjoggal 
biztosított hitelmegállapodásokról 

Or. en

Módosítás 103
María Irigoyen Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság az „Egységes piaci 
intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó 
a növekedés serkentéséhez és a bizalom 
növeléséhez” című, 2011. április 13-i
közleményében (COM (2011)0206) 
kötelezettséget vállalt arra, hogy fokozza 
„a kölcsönfelvevők jelzáloghitel-piaci 
védelmét”.

Or. es

Módosítás 104
María Irigoyen Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pénzügyi válság rámutatott, hogy a (3) A pénzügyi válság rámutatott, hogy a 
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piaci szereplők felelőtlen magatartása 
alááshatja a pénzügyi rendszer alapjait, 
minden fél, de különösen a fogyasztók 
részéről bizalomvesztéshez, és 
potenciálisan súlyos társadalmi és 
gazdasági következményekhez vezethet.
Számos fogyasztó elvesztette a pénzügyi 
ágazat iránti bizalmát, a hitelfelvevők 
számára pedig egyre megfizethetetlenebbé 
váltak a hiteleik, így nőtt a nemteljesítések 
és a kényszereladások száma. Tekintve a 
pénzügyi válság által napvilágra hozott 
problémákat, a hatékony és versenyalapú 
belső piac biztosítására irányuló 
erőfeszítések keretében a Bizottság a 
felelősségteljes és megbízható jövőbeli 
piacok kialakításának és a fogyasztói 
bizalom helyreállításának összefüggésében 
intézkedéseket javasolt a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások vonatkozásában, 
beleértve a hitelközvetítés megbízható 
keretét.

piaci szereplők felelőtlen magatartása 
alááshatja a pénzügyi rendszer alapjait, 
minden fél, de különösen a fogyasztók 
részéről bizalomvesztéshez, és 
potenciálisan súlyos társadalmi és 
gazdasági következményekhez vezethet.
Számos fogyasztó elvesztette a pénzügyi 
ágazat iránti bizalmát, a hitelfelvevők 
számára pedig egyre megfizethetetlenebbé 
váltak a hiteleik, így nőtt a nemteljesítések 
és a kényszereladások száma. Tekintve a 
pénzügyi válság által napvilágra hozott 
problémákat, a hatékony és versenyalapú, 
pénzügyi stabilitást és fogyasztóvédelmet 
biztosító belső piac megteremtésére
irányuló erőfeszítések keretében a 
Bizottság a felelősségteljes és megbízható 
jövőbeli piacok kialakításának és a 
fogyasztói bizalom helyreállításának 
összefüggésében intézkedéseket javasolt a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások vonatkozásában, 
beleértve a hitelközvetítés megbízható 
keretét.

Or. es

Módosítás 105
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az alkalmazandó jogi keretnek 
bizalmat kell teremtenie a fogyasztókban 
aziránt, hogy a hitelezők és a 
hitelközvetítők a fogyasztók legfontosabb 
érdekeit szem előtt tartva járnak el. Az 
ilyen jellegű fogyasztói bizalom 
biztosításának kulcseleme az ágazaton 
belüli magas fokú tisztességesség, 
becsületesség és professzionalitás 
biztosítására irányuló követelmény. 
Jóllehet ennek az irányelvnek az 

(16) Az alkalmazandó jogi keretnek 
bizalmat kell teremtenie a fogyasztókban 
aziránt, hogy a hitelezők és a 
hitelközvetítők a fogyasztók legfontosabb 
érdekeit szem előtt tartva járnak el. Az 
ilyen jellegű fogyasztói bizalom 
biztosításának kulcseleme az ágazaton 
belüli magas fokú tisztességesség, 
becsületesség és professzionalitás 
biztosítására irányuló követelmény. Ennek
az irányelvnek az intézmény szintjén, 
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intézmény szintjén kell megkövetelnie a 
vonatkozó ismeretek és szakértelem 
bizonyítását, a tagállamok számára 
azonban lehetővé kell tennie, hogy a 
különálló természetes személyek 
vonatkozásában is szabadon bevezessenek 
vagy fenntartsanak ilyen követelményeket.

valamint az egyedül dolgozó hitelközvetítő 
esetében a természetes személy szintjén
kell megkövetelnie a vonatkozó ismeretek 
és szakértelem bizonyítását.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók védelme és az egyenlő versenyfeltételek garantálása érdekében fontos, hogy a 
hitelek értékesítésében vagy hitelközvetítésben részt vevő minden személy igazolja a 
feladatainak ellátásához szükséges ismereteit és képességét, ideértve az egyedül, személyzet 
nélkül dolgozó természetes személy biztosításközvetítőt.

Módosítás 106
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A hitelezők és hitelközvetítők gyakran 
használnak (sokszor különleges 
feltételeket tartalmazó) reklámokat, hogy 
a fogyasztók számára vonzóvá tegyenek 
egy adott terméket. A fogyasztókat ezért 
védeni kell a tisztességtelen vagy 
megtévesztő reklámozási gyakorlattal 
szemben, és lehetőséget kell biztosítani 
számukra a reklámok összehasonlítására. 
Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
képesek legyenek a különböző ajánlatok 
összehasonlítására, szükség van a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások reklámozására 
vonatkozó külön rendelkezésekre, 
valamint a fogyasztóknak szánt 
reklámokba és marketinganyagokba 
foglalandó adatok jegyzékére. Ezek a 
rendelkezések figyelembe veszik a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások sajátosságait, 

törölve
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például azt, hogy ha a fogyasztó nem 
teljesíti a hiteltörlesztést, az ingatlan 
elvesztését kockáztatja. A hitelköltségekről 
szóló információt nem tartalmazó 
reklámok tekintetében a tagállamok 
számára biztosítani kell, hogy nemzeti 
jogszabályaikban továbbra is szabadon 
bevezethessenek vagy fenntarthassanak a 
közzétételre vonatkozó követelményeket.

Or. en

Módosítás 107
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Amikor a fogyasztók hitelközvetítők 
szolgáltatásait veszik igénybe, a lehető 
legteljesebb átláthatóság biztosítása és a 
lehetséges összeférhetetlenségekből eredő 
visszaélések megelőzése érdekében a 
hitelközvetítőkre bizonyos, szolgáltatásaik 
nyújtását megelőző információ-közzétételi 
kötelezettségeket kell róni. A közzétételek 
magukban foglalnak a hitelközvetítők 
azonosító adataira és a hitelezőkkel való 
kapcsolatukra vonatkozó információkat, 
például azt, hogy hitelezők széles körének 
termékeit veszik-e figyelembe vagy csak 
korlátozott számú hitelezőét. Az egy 
hitelezőhöz vagy egy hitelezőcsoporthoz 
szerződéssel nem kötött hitelközvetítőknek
továbbá a fogyasztók tudomására kell 
hozniuk az azon hitelezők által fizetendő 
jutalék létezésére vonatkozó információt, 
amelyek nevében eljárnak, valamint a 
jutalékok lehetséges eltéréseit.

(21) Amikor a fogyasztók hitelközvetítők 
szolgáltatásait veszik igénybe, a lehető 
legteljesebb átláthatóság biztosítása és a 
lehetséges összeférhetetlenségekből eredő 
visszaélések megelőzése érdekében a 
hitelközvetítőkre bizonyos, szolgáltatásaik 
nyújtását megelőző információ-közzétételi 
kötelezettségeket kell róni. A közzétételek 
magukban foglalnak a hitelközvetítők 
azonosító adataira és a hitelezőkkel való 
kapcsolatukra vonatkozó információkat, 
például azt, hogy hitelezők széles körének 
termékeit veszik-e figyelembe vagy csak 
korlátozott számú hitelezőét. A 
hitelközvetítőknek a fogyasztók 
tudomására kell hozniuk az azon hitelezők 
által fizetendő jutalék létezésére vonatkozó 
információt, amelyek nevében eljárnak, 
valamint a jutalékok lehetséges eltéréseit. 
A tagállamoknak a hitelezők forgalmazási 
költségeire vonatkozó összehasonlítható 
információk bekérésével kell az egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítaniuk.

Or. en
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Indokolás

A közvetlen hitelezőkre vagy a szerződéses közvetítőkre a független közvetítőkre 
vonatkozókhoz hasonló követelményeknek kell vonatkoznia az egyenlő versenyfeltételek és a 
fogyasztóvédelem azonos szintjének, valamint a jobb összehasonlíthatóságnak a biztosítása 
érdekében.

Módosítás 108
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A hitelképességi vizsgálatnak minden 
szükséges tényezőt figyelembe kell vennie, 
amely befolyásolhatja a fogyasztó azon 
képességét, hogy a hitel futamideje alatt 
törlesszen, beleértve, de nem kizárólagosan 
a fogyasztó jövedelmét, rendszeres 
kiadásait, hitelpontozását, hiteltörténetét, a 
kamatláb kiigazítása esetén az 
alkalmazkodási képességét, és egyéb 
meglévő hitelkötelezettségeket. Kiegészítő 
rendelkezésekre lehet szükség a 
hitelképességi vizsgálat során figyelembe 
vehető különböző elemek további 
részletezése céljából. A tagállamok 
iránymutatást bocsáthatnak ki a fogyasztó 
hitelképességének vizsgálata során 
alkalmazandó módszerekről és 
kritériumokról, például a hitelfedezeti 
rátára vagy a hitel/jövedelem arányra 
vonatkozó felső korlátok megállapítása 
révén.

(24) A hitelképességi vizsgálatnak minden 
szükséges tényezőt figyelembe kell vennie, 
amely befolyásolhatja a fogyasztó azon 
képességét, hogy a hitel futamideje alatt 
törlesszen, beleértve, de nem kizárólagosan 
a fogyasztó jövedelmét, rendszeres 
kiadásait, hitelpontozását, hiteltörténetét, a 
kamatláb kiigazítása esetén az 
alkalmazkodási képességét, és egyéb 
meglévő hitelkötelezettségeket. Kiegészítő 
rendelkezésekre lehet szükség a 
hitelképességi vizsgálat során figyelembe 
vehető különböző elemek további 
részletezése céljából.

Or. en

Indokolás

Ezt a tőkekövetelményről szóló irányelv megfelelőbben tudja kezelni.

Módosítás 109
Kurt Lechner
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Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A negatív hitelképességi vizsgálatnak
azt kell jeleznie a hitelező számára, hogy a 
fogyasztó nem engedheti meg magának a 
hitelt és következésképpen a hitelező nem 
hagyhatja jóvá a hitelt. Az ilyen negatív 
eredmény számos okból eredhet, beleértve, 
de nem kizárólag valamely adatbázis 
lekérdezését vagy a negatív hitelpontozást. 
A pozitív hitelképességi vizsgálat nem 
jelent a hitelező számára hitelnyújtási 
kötelezettséget.

(25) A negatív hitelképességi vizsgálat 
esetén csak kivételes esetben szabad hitelt 
nyújtani. Ezt a felügyeleti hatóság általi 
felülvizsgálat céljából dokumentálni kell. 
Az ilyen negatív eredmény számos okból 
eredhet, beleértve, de nem kizárólag 
valamely adatbázis lekérdezését vagy a 
negatív hitelpontozást. A pozitív 
hitelképességi vizsgálat nem jelent a 
hitelező számára hitelnyújtási 
kötelezettséget.

Or. de

Módosítás 110
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslató
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A negatív hitelképességi vizsgálatnak 
azt kell jeleznie a hitelező számára, hogy a 
fogyasztó nem engedheti meg magának a 
hitelt és következésképpen a hitelező nem 
hagyhatja jóvá a hitelt. Az ilyen negatív 
eredmény számos okból eredhet, beleértve, 
de nem kizárólag valamely adatbázis 
lekérdezését vagy a negatív hitelpontozást. 
A pozitív hitelképességi vizsgálat nem 
jelent a hitelező számára hitelnyújtási 
kötelezettséget.

(25) A negatív hitelképességi vizsgálatnak 
azt kell jeleznie a hitelező számára, hogy a 
fogyasztó nem engedheti meg magának a 
hitelt. Az ilyen negatív eredmény számos 
okból eredhet, beleértve, de nem kizárólag 
valamely adatbázis lekérdezését vagy a 
negatív hitelpontozást. A pozitív 
hitelképességi vizsgálat nem jelent a 
hitelező számára hitelnyújtási 
kötelezettséget.

Or. en

Módosítás 111
Phil Prendergast
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Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A fogyasztóknak a hitelképességi 
vizsgálat megkönnyítése érdekében 
biztosítaniuk kell a hitelező vagy 
hitelközvetítő számára a pénzügyi 
helyzetükre és személyes körülményeikre 
vonatkozó minden rendelkezésre álló 
lényeges információt. A fogyasztó azonban 
nem büntethető, ha nincs lehetősége 
bizonyos információk, vagy a pénzügyi 
helyzetének jövőbeli alakulására vonatkozó 
értékelés megadására. Olyan helyzetekben, 
amikor a fogyasztók tudatosan hiányos 
vagy helytelen információkat adnak meg, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 
megfelelő szankciók megállapítására.

(26) A fogyasztóknak a hitelképességi 
vizsgálat megkönnyítése érdekében 
biztosítaniuk kell a hitelező számára a 
pénzügyi helyzetükre és személyes 
körülményeikre vonatkozó minden 
rendelkezésre álló lényeges információt. A 
fogyasztó azonban nem büntethető, ha 
nincs lehetősége bizonyos információk, 
vagy a pénzügyi helyzetének jövőbeli 
alakulására vonatkozó értékelés 
megadására. Olyan helyzetekben, amikor a 
fogyasztók tudatosan hiányos vagy 
helytelen információkat adnak meg, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 
megfelelő szankciók megállapítására.

Or. en

Indokolás

A közvetítők nem felelnek a fogyasztó hitelképességének értékeléséért és nem rendelkeznek az 
információkhoz a hitelezővel azonos hozzáféréssel, így őket ebben az összefüggésben nem 
szabad megemlíteni.

Módosítás 112
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Amennyiben a hiteligénylést 
adatbázisba való betekintés révén szerzett 
adatok, vagy az adatok adatbázisbeli 
hiánya alapján utasítják vissza, a hitelező a 
fogyasztót tájékoztatja erről, a szóban 
forgó adatbázis nevéről és minden egyéb, a 
95/46/EK irányelv által előírt elemről, 
annak érdekében, hogy a fogyasztó 

(29) Amennyiben a hiteligénylést 
adatbázisba való betekintés révén szerzett 
adatok, vagy az adatok adatbázisbeli 
hiánya alapján utasítják vissza, a hitelező a 
fogyasztót tájékoztatja erről, a szóban 
forgó adatbázis nevéről és minden egyéb, a 
95/46/EK irányelv által előírt elemről, 
annak érdekében, hogy a fogyasztó 
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gyakorolhassa hozzáférési jogát, és 
szükség esetén helyesbíthesse, törölhesse 
vagy blokkolhassa a rá vonatkozó, az 
adatbázisban feldolgozott személyes 
adatokat. Ha a hiteligénylés 
visszautasítására vonatkozó döntés 
automatizált döntésen vagy például 
pontozásos hitelbírálati rendszerhez 
hasonló szisztematikus módszeren alapul, a 
hitelező tájékoztatja erről a fogyasztót és 
elmagyarázza a döntés során alkalmazott 
logikát, valamint ismerteti azokat az 
intézkedéseket, amelyek alapján a 
fogyasztó kérheti az automatizált döntés 
manuális felülvizsgálatát. A hitelező 
azonban nem kötelezhető ilyen 
tájékoztatás megadására abban az 
esetben, ha ezt egyéb, például a 
pénzmosásról vagy a terrorizmus 
finanszírozásáról szóló uniós jogszabályok 
tiltják. Nem adható ilyen tájékoztatás 
akkor sem, ha ez a közrend vagy a 
közbiztonság – például bűncselekmények 
megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy 
büntetőeljárás lefolytatása – céljaival 
ellentétesnek bizonyul.

gyakorolhassa hozzáférési jogát, és 
szükség esetén helyesbíthesse, törölhesse 
vagy blokkolhassa a rá vonatkozó, az 
adatbázisban feldolgozott személyes 
adatokat. Ha a hiteligénylés 
visszautasítására vonatkozó döntés 
automatizált döntésen vagy például 
pontozásos hitelbírálati rendszerhez 
hasonló szisztematikus módszeren alapul, a 
hitelező tájékoztatja erről a fogyasztót, 
valamint azokról az intézkedésekről, 
amelyek alapján a fogyasztó kérheti az 
automatizált döntés felülvizsgálatát.

Or. en

Módosítás 113
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Ahhoz, hogy megérthessék a 
szolgáltatás természetét, fel kell hívni a 
fogyasztók figyelmét arra, hogy mit jelent 
az adott fogyasztó igényeinek és pénzügyi 
helyzetének megfelelő
hitelmegállapodásra vonatkozó személyre 
szabott ajánlás („tanács”), és azt mikor 
nyújtják és mikor nem. A tanácsadást 
nyújtóknak általános előírásokat kell 

(31) Ahhoz, hogy megérthessék a 
szolgáltatás természetét, fel kell hívni a 
fogyasztók figyelmét arra, hogy mit jelent 
az adott fogyasztó számára az igényeinek 
legmegfelelőbb hitelmegállapodáshoz 
kapcsolódó egy vagy több ügylet
vonatkozásában a személyre szabott 
ajánlás („tanács”), és azt mikor nyújtják és 
mikor nem. A tanácsadást nyújtóknak 
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betartaniuk annak biztosítása érdekében, 
hogy a fogyasztó számára az igényeinek és 
körülményeinek megfelelő 
termékválasztékot kínáljanak. A 
szolgáltatásnak a piacon elérhető termékek 
tisztességes és kellően széles körű 
elemzésén, valamint a fogyasztó pénzügyi 
helyzetének, preferenciáinak és céljainak 
részletes vizsgálatán kell alapulnia. Ezt az 
értékelést naprakész információkra és a 
fogyasztónak a hitel futamideje alatti 
körülményeire vonatkozó ésszerű 
feltételezésekre kell alapozni. A 
tagállamok részletezhetik, hogy egy adott 
termék fogyasztó számára való 
alkalmasságát hogyan kell felmérni a 
tanácsadás keretében.

általános előírásokat kell betartaniuk annak 
biztosítása érdekében, hogy a fogyasztó 
számára az igényeinek és körülményeinek
megfelelő termékválasztékot kínáljanak. A 
szolgáltatásnak a piacon elérhető termékek 
tisztességes és kellően széles körű 
elemzésén, valamint a fogyasztó pénzügyi 
helyzetének, preferenciáinak és céljainak 
részletes vizsgálatán kell alapulnia. Ezt az 
értékelést naprakész információkra és a 
fogyasztónak a hitel futamideje alatti 
körülményeire vonatkozó ésszerű 
feltételezésekre kell alapozni. A 
tagállamok részletezhetik, hogy egy adott 
termék fogyasztó számára való 
alkalmasságát hogyan kell felmérni a 
tanácsadás keretében.

Or. en

Módosítás 114
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Ahhoz, hogy megérthessék a 
szolgáltatás természetét, fel kell hívni a 
fogyasztók figyelmét arra, hogy mit jelent 
az adott fogyasztó igényeinek és pénzügyi 
helyzetének megfelelő hitelmegállapodásra 
vonatkozó személyre szabott ajánlás
(„tanács”), és azt mikor nyújtják és mikor 
nem. A tanácsadást nyújtóknak általános 
előírásokat kell betartaniuk annak 
biztosítása érdekében, hogy a fogyasztó 
számára az igényeinek és körülményeinek 
megfelelő termékválasztékot kínáljanak. A 
szolgáltatásnak a piacon elérhető termékek 
tisztességes és kellően széles körű 
elemzésén, valamint a fogyasztó pénzügyi 
helyzetének, preferenciáinak és céljainak 
részletes vizsgálatán kell alapulnia. Ezt az 
értékelést naprakész információkra és a 

(31) Ahhoz, hogy megérthessék a 
szolgáltatás természetét, fel kell hívni a 
fogyasztók figyelmét arra, hogy mit jelent 
az adott fogyasztó igényeinek és pénzügyi 
helyzetének megfelelő hitelmegállapodásra 
vonatkozó személyre szabott ajánlás
(„tanács”), és azt mikor nyújtják és mikor 
nem. A tanácsadást nyújtóknak általános 
előírásokat kell betartaniuk annak 
biztosítása érdekében, hogy a fogyasztó 
számára az igényeinek és körülményeinek 
megfelelő termékválasztékot kínáljanak. A 
szolgáltatásnak a hitelező vagy 
hitelközvetítő által kínált termékek 
körében vagy független szervezet általi 
tanácsadás esetében a teljes piacon 
elérhető termékek tisztességes és kellően 
széles körű elemzésén, valamint a 
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fogyasztónak a hitel futamideje alatti 
körülményeire vonatkozó ésszerű 
feltételezésekre kell alapozni. A 
tagállamok részletezhetik, hogy egy adott 
termék fogyasztó számára való 
alkalmasságát hogyan kell felmérni a 
tanácsadás keretében.

fogyasztó pénzügyi helyzetének, 
preferenciáinak és céljainak részletes 
vizsgálatán kell alapulnia. Ezt az értékelést 
naprakész információkra és a fogyasztónak 
a hitel futamideje alatti körülményeire 
vonatkozó ésszerű feltételezésekre kell 
alapozni. A tagállamok részletezhetik, 
hogy egy adott termék fogyasztó számára 
való alkalmasságát hogyan kell felmérni a 
tanácsadás keretében.

Or. en

Módosítás 115
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az egységes piaci verseny és az uniós 
polgárok szabad mozgásának 
előmozdításában fontos szerepet játszhat a 
fogyasztó azon lehetősége, hogy hitelét a 
hitelmegállapodás lejárta előtt 
visszafizesse. Mindazonáltal lényeges 
eltérések léteznek azon nemzeti elvek és 
feltételek között, amelyek alapján a 
fogyasztók képesek a visszafizetésre, és 
azon feltételek között, amelyek alapján 
megvalósulhat a lejárat előtti visszafizetés. 
Elismerve a jelzálog-finanszírozási 
mechanizmusok sokféleségét és az elérhető 
termékek választékát, a hitel lejárat előtti 
visszafizetése tekintetében alapvető 
szükség van bizonyos uniós szintű 
előírásokra annak biztosítása érdekében, 
hogy a fogyasztóknak lehetőségük legyen 
kötelezettségeik teljesítésére a 
hitelmegállapodásban egyeztetett időpont 
előtt, és hogy magabiztosan nézzenek körül 
az igényeiknek legmegfelelőbb termékek 
után. A tagállamoknak ezért –
jogszabállyal vagy szerződési feltételek 
révén – biztosítaniuk kell, hogy a 

(32) Az egységes piaci verseny és az uniós 
polgárok szabad mozgásának 
előmozdításában fontos szerepet játszhat a 
fogyasztó azon lehetősége, hogy hitelét a 
hitelmegállapodás lejárta előtt 
visszafizesse. Mindazonáltal lényeges 
eltérések léteznek azon nemzeti elvek és 
feltételek között, amelyek alapján a 
fogyasztók képesek a visszafizetésre, és 
azon feltételek között, amelyek alapján 
megvalósulhat a lejárat előtti visszafizetés. 
Elismerve a jelzálog-finanszírozási 
mechanizmusok sokféleségét és az elérhető 
termékek választékát, a hitel lejárat előtti 
visszafizetése tekintetében alapvető 
szükség van bizonyos uniós szintű 
előírásokra annak biztosítása érdekében, 
hogy a fogyasztóknak lehetőségük legyen 
kötelezettségeik teljesítésére a 
hitelmegállapodásban egyeztetett időpont 
előtt, és hogy magabiztosan nézzenek körül 
az igényeiknek legmegfelelőbb termékek 
után. A tagállamoknak ezért –
jogszabállyal vagy szerződési feltételek 
révén – biztosítaniuk kell, hogy a 
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fogyasztóknak jogszabályban vagy 
szerződésben biztosított joguk legyen a 
lejárat előtti visszafizetésre; mindazonáltal 
a tagállamok számára lehetővé kell tenni az 
ilyen jog gyakorlására vonatkozó feltételek 
meghatározását. Ezen feltételek közé 
tartozhatnak a jog gyakorlására vonatkozó 
időbeli korlátozások, a hitelkamatláb 
típusától – rögzített vagy változó – függően 
eltérő kezelés, korlátozások azon 
körülmények tekintetében, amelyek között 
a jog gyakorolható. A tagállamok 
rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező 
jogosult legyen a hitel lejárat előtti 
visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó 
költségek méltányos és objektívan indokolt 
kompenzálására. Minden esetben, ha a 
lejárat előtti visszafizetés olyan időszakba 
esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a 
jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a 
fogyasztó részéről különös érdek meglétét. 
Ilyen különös érdek merülhet fel például 
válás vagy a munkahely elvesztése esetén. 
Ha valamely tagállam ilyen feltételek 
megállapítása mellett dönt, ezek nem 
tehetik a fogyasztó számára túlzottan 
nehézzé vagy megterhelővé a jog 
gyakorlását.

fogyasztóknak jogszabályban vagy 
szerződésben biztosított joguk legyen a 
lejárat előtti visszafizetésre; mindazonáltal 
a tagállamok számára lehetővé kell tenni az 
ilyen jog gyakorlására vonatkozó feltételek 
meghatározását. Ezen feltételek közé 
tartozhatnak a jog gyakorlására vonatkozó 
időbeli korlátozások, a hitelkamatláb 
típusától – rögzített vagy változó – függően 
eltérő kezelés, korlátozások azon 
körülmények tekintetében, amelyek között 
a jog gyakorolható. A tagállamok 
rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező 
jogosult legyen a hitel lejárat előtti 
visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó 
költségek méltányos és objektívan indokolt 
kompenzálására. Minden esetben, ha a 
lejárat előtti visszafizetés olyan időszakba 
esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a 
jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a 
fogyasztó részéről jogos érdek meglétét. 
Ilyen jogos érdek merülhet fel például 
válás vagy a munkahely elvesztése esetén.

Or. de

Módosítás 116
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az egységes piaci verseny és az uniós 
polgárok szabad mozgásának 
előmozdításában fontos szerepet játszhat a 
fogyasztó azon lehetősége, hogy hitelét a 
hitelmegállapodás lejárta előtt 
visszafizesse. Mindazonáltal lényeges 
eltérések léteznek azon nemzeti elvek és 

(32) Az egységes piaci verseny és az uniós 
polgárok szabad mozgásának 
előmozdításában fontos szerepet játszhat a 
fogyasztó azon lehetősége, hogy hitelét a 
hitelmegállapodás lejárta előtt 
visszafizesse. Mindazonáltal lényeges 
eltérések léteznek azon nemzeti elvek és 



PE475.786v01-00 14/125 AM\881849HU.doc

HU

feltételek között, amelyek alapján a 
fogyasztók képesek a visszafizetésre, és 
azon feltételek között, amelyek alapján 
megvalósulhat a lejárat előtti visszafizetés. 
Elismerve a jelzálog-finanszírozási 
mechanizmusok sokféleségét és az elérhető 
termékek választékát, a hitel lejárat előtti 
visszafizetése tekintetében alapvető 
szükség van bizonyos uniós szintű 
előírásokra annak biztosítása érdekében, 
hogy a fogyasztóknak lehetőségük legyen 
kötelezettségeik teljesítésére a 
hitelmegállapodásban egyeztetett időpont 
előtt, és hogy magabiztosan nézzenek körül 
az igényeiknek legmegfelelőbb termékek 
után. A tagállamoknak ezért –
jogszabállyal vagy szerződési feltételek 
révén – biztosítaniuk kell, hogy a 
fogyasztóknak jogszabályban vagy 
szerződésben biztosított joguk legyen a 
lejárat előtti visszafizetésre; mindazonáltal 
a tagállamok számára lehetővé kell tenni az 
ilyen jog gyakorlására vonatkozó feltételek 
meghatározását. Ezen feltételek közé 
tartozhatnak a jog gyakorlására vonatkozó 
időbeli korlátozások, a hitelkamatláb 
típusától – rögzített vagy változó – függően 
eltérő kezelés, korlátozások azon 
körülmények tekintetében, amelyek között 
a jog gyakorolható. A tagállamok 
rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező 
jogosult legyen a hitel lejárat előtti 
visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó 
költségek méltányos és objektívan indokolt 
kompenzálására. Minden esetben, ha a 
lejárat előtti visszafizetés olyan időszakba 
esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a 
jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a 
fogyasztó részéről különös érdek meglétét. 
Ilyen különös érdek merülhet fel például 
válás vagy a munkahely elvesztése esetén. 
Ha valamely tagállam ilyen feltételek 
megállapítása mellett dönt, ezek nem 
tehetik a fogyasztó számára túlzottan 
nehézzé vagy megterhelővé a jog 
gyakorlását.

feltételek között, amelyek alapján a 
fogyasztók képesek a visszafizetésre, és 
azon feltételek között, amelyek alapján 
megvalósulhat a lejárat előtti visszafizetés. 
Elismerve a jelzálog-finanszírozási 
mechanizmusok sokféleségét és az elérhető 
termékek választékát, a hitel lejárat előtti 
visszafizetése tekintetében alapvető 
szükség van bizonyos uniós szintű 
előírásokra annak biztosítása érdekében, 
hogy a fogyasztóknak lehetőségük legyen 
kötelezettségeik teljesítésére a 
hitelmegállapodásban egyeztetett időpont 
előtt, és hogy magabiztosan nézzenek körül 
az igényeiknek legmegfelelőbb termékek 
után. A tagállamoknak ezért biztosítaniuk 
kell, hogy a fogyasztóknak jogszabályban 
biztosított joguk legyen a lejárat előtti 
visszafizetésre; mindazonáltal a tagállamok 
számára lehetővé kell tenni az ilyen jog 
gyakorlására vonatkozó feltételek 
meghatározását. Ezen feltételek közé 
tartozhatnak a jog gyakorlására vonatkozó 
időbeli korlátozások, a hitelkamatláb 
típusától – rögzített vagy változó – függően 
eltérő kezelés, korlátozások azon 
körülmények tekintetében, amelyek között 
a jog gyakorolható. A tagállamok 
rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező 
jogosult legyen a hitel lejárat előtti 
visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó 
költségek méltányos és objektívan indokolt 
kompenzálására. Minden esetben, ha a 
lejárat előtti visszafizetés olyan időszakba 
esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a 
jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a 
fogyasztó részéről jogos érdek meglétét. 
Ilyen különös érdek merülhet fel például 
válás vagy a munkahely elvesztése esetén. 
Ha valamely tagállam ilyen feltételek 
megállapítása mellett dönt, ezek nem 
tehetik a fogyasztó számára túlzottan 
nehézzé vagy megterhelővé a jog 
gyakorlását.

Or. en



AM\881849HU.doc 15/125 PE475.786v01-00

HU

Módosítás 117
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A hitelközvetítőket nyilvántartásba 
kell venni annak a tagállamnak az illetékes 
hatóságánál, amelyben lakóhelyük vagy 
székhelyük található, feltéve hogy a 
szaktudásra, a jó hírnévre és a szakmai 
kártérítési fedezetre vonatkozó szigorú 
szakmai követelményeknek megfelelően 
engedélyezték őket. A hitelközvetítők 
iránti fogyasztói bizalom előmozdítása 
céljából a tagállamok biztosítják, hogy az 
engedélyezett hitelközvetítők a székhely 
szerinti tagállamuk illetékes hatóságának 
folyamatos és alapos felügyelete alatt 
álljanak. Ezek a követelmények legalább 
az intézmény szintjén alkalmazandók; a 
tagállamok azonban rögzíthetik, hogy az 
ilyen engedélyezési és azt követő 
nyilvántartásba-vételi követelmények a 
hitelközvetítőn belüli egyes 
alkalmazottakra is alkalmazandók-e.

(34) A hitelközvetítőket nyilvántartásba 
kell venni annak a tagállamnak az illetékes 
hatóságánál, amelyben lakóhelyük vagy 
székhelyük található, feltéve hogy a 
szaktudásra, a jó hírnévre és a szakmai 
kártérítési fedezetre vonatkozó szigorú 
szakmai követelményeknek megfelelően 
engedélyezték őket. A hitelközvetítők 
iránti fogyasztói bizalom előmozdítása 
céljából a tagállamok biztosítják, hogy az 
engedélyezett hitelközvetítők a székhely 
szerinti tagállamuk illetékes hatóságának 
folyamatos és alapos felügyelete alatt 
álljanak. Ezek a követelmények legalább 
az intézmény szintjén – és egyedül dolgozó 
hitelközvetítő esetében a természetes 
személy szintjén – alkalmazandók; a 
tagállamok azonban rögzíthetik, hogy az 
ilyen engedélyezési és azt követő 
nyilvántartásba-vételi követelmények a 
hitelközvetítőn belüli egyes 
alkalmazottakra is alkalmazandók-e.

Or. en

Módosítás 118
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelpiac fejleményeinek, vagy a 
hiteltermékek fejlődésének, valamint az 

(39) A lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelpiac fejleményeinek, vagy a 
hiteltermékek fejlődésének, valamint az 
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olyan gazdasági fejleményeknek, mint az 
infláció figyelembevétele érdekében, és az 
ebben az irányelvben foglalt bizonyos 
követelmények alkalmazásával kapcsolatos 
további magyarázatok biztosítása 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. A Bizottság mindenekelőtt 
felhatalmazást kap olyan felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására, 
amelyeknek céljai a következők: a 
hitelezők személyzetére és a 
hitelközvetítőkre alkalmazandó szakmai 
követelmények részletezése, a fogyasztó 
hitelképességének vizsgálata során, 
valamint annak biztosítása során 
felhasználandó kritériumok meghatározása, 
hogy a hiteltermékek a fogyasztó számára 
alkalmasak legyenek, és az olyan 
kulcsfogalmak, mint a „nemteljesítés” 
további összehangolása, valamint a 
hiteladatbázisokra alkalmazandó 
nyilvántartási kritériumok és feldolgozási 
feltételek meghatározása.

olyan gazdasági fejleményeknek, mint az 
infláció figyelembevétele érdekében, és az 
ebben az irányelvben foglalt bizonyos 
követelmények alkalmazásával kapcsolatos 
további magyarázatok biztosítása 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. A Bizottság mindenekelőtt 
felhatalmazást kap olyan felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására, 
amelyeknek céljai a következők: a 
fogyasztó hitelképességének vizsgálata 
során, valamint annak biztosítása során 
felhasználandó kritériumok meghatározása, 
hogy a hiteltermékek a fogyasztó számára 
alkalmasak legyenek, és az olyan 
kulcsfogalmak, mint a „nemteljesítés” 
további összehangolása, valamint a 
hiteladatbázisokra alkalmazandó 
nyilvántartási kritériumok és feldolgozási 
feltételek meghatározása.

Or. en

Indokolás

Sok részletkérdés maradt nyitva a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, ami 
jogbizonytalanságot és az átláthatóság hiányát eredményezheti. A megfelelő ismeretekre és 
kompetenciákra vonatkozó szükséges követelmények meghatározását a tagállamokra kell 
hagyni.

Módosítás 119
Liem Hoang Ngoc, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az irányelv e vonatkozása 
tekintetében szigorúbb nemzeti 
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szabályokat tarthatnak hatályban vagy 
ilyeneket fogadhatnak el.

Or. en

Módosítás 120
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az irányelv e vonatkozása 
tekintetében szigorúbb nemzeti 
szabályokat tarthatnak hatályban vagy 
ilyeneket fogadhatnak el.

Or. en

Módosítás 121
María Irigoyen Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv átláthatóbb, hatékonyabb és 
versenyképesebb belső piacot teremt a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
következetes, rugalmas és méltányos 
hitelmegállapodások révén, egyúttal 
előmozdítja a fenntartható hitelnyújtást és 
hitelfelvételt, és ezáltal magas szintű 
fogyasztóvédelmet biztosít.

Or. es

Módosítás 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez az irányelv a következő 
hitelmegállapodásokra alkalmazandó:

1. Ez az irányelv a következőkre 
alkalmazandó:

Or. en

Módosítás 123
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Olyan hitelmegállapodások, amelyek 
fedezete lakóingatlan-fedezetű jelzálog 
vagy a tagállamokban a lakóingatlanokra 
általánosan alkalmazott más hasonló 
biztosíték vagy a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó valamely jog.

a) Olyan hitelmegállapodások, amelyek 
célja telekhez vagy lakóingatlanhoz 
fűződő jogok megszerzése vagy 
megtartása és amelyek fedezete 
lakóingatlan-fedezetű jelzálog vagy a 
tagállamokban a lakóingatlanokra 
általánosan alkalmazott más hasonló 
biztosíték vagy a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó valamely jog.

Or. en

Indokolás

Valamennyi tagállam alkalmazni fogja az irányelv szabályait a jelzáloggal vagy hasonló 
biztosítékkel biztosított lakáshitelekre. A bizottsági javaslat alkalmazási körébe tartozó más 
hiteleket illetően a tagállamok jogosultak lennének annak eldöntésére, hogy ezekre az 
irányelv vagy a fogyasztói hitelekről szóló irányelv rendelkezéseit alkalmazzák.

Módosítás 124
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A földterület vagy meglévő vagy 
tervezett lakóépület tulajdonjogának 
megszerzését vagy fenntartását célzó 
hitelmegállapodások.

törölve

Or. en

Módosítás 125
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Valamely személy tulajdonában lévő 
vagy általa megszerezni kívánt 
lakóingatlan felújítását célzó 
hitelmegállapodások, amelyek nem 
tartoznak a 2008. április 23-i 2008/48/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
hatálya alá.

törölve

Or. en

Módosítás 126
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Olyan hitelmegállapodások, amelyeket
esetleg egy ingatlan értékesítéséből 
származó bevételből fizetnek vissza.

Olyan hitelmegállapodások, melyek 
esetében a hitelező

i. egyösszegű fizetést, időszakos fizetést 
vagy más formájú hitelnyújtást teljesít az 
ingatlan vagy az ingatlanhoz fűződő jog 
eladásából befolyó összegért cserébe; és
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ii. a tagállamokban meghatározott egy 
vagy több esemény bekövetkeztéig nem 
fogja kérni a hitel teljes visszafizetését 
(tőkefelszabadítás).

Or. en

Indokolás

A (10) preambulumbekezdésben ismertetett szándékhoz való hozzáigazítás.

Módosítás 127
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Olyan hitelmegállapodások, amelyek 
esetében a munkaadó másodlagos 
tevékenységként nyújt munkavállalóinak 
hitelt, ha a hitelmegállapodást 
kamatmentesen vagy a piacon szokásos 
teljeshiteldíj-mutatóknál alacsonyabb 
díjakkal kínálja, és az a nyilvánosság 
számára általában nem hozzáférhető.

törölve

Or. en

Módosítás 128
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) ha valamely tagállam egyes 
rendelkezések vagy az összes rendelkezés 
tekintetében úgy dönt, azok a 
hitelmegállapodások, amelyek korlátozott 
közönségnek és az általános közérdeket 
szolgáló céllal jogszabályban foglalt 
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kötelezettség szerint, a piacon érvényes 
kamatlábaknál alacsonyabb kamatlábak 
mellett vagy kamatmentesen, vagy más, a 
piacon érvényes feltételekhez képest a 
fogyasztó számára kedvezőbb feltételek 
mellett, valamint a piacon érvényes 
kamatlábaknál nem magasabb 
kamatlábak mellett nyújtott kölcsönökhöz 
kapcsolódnak.

Or. en

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelekről szóló irányelv 2. cikke (2) bekezdésének 1. pontjához. Az 
ilyen rendszerek lehetővé teszik a kormányoknak, hogy közérdekből – pl. az első lakásukat 
vásárlók támogatására – intézkedéseket hajtsanak végre. E hiteleknek az irányelv hatálya alá 
vonása meggátolná a kormányokat e csoportoknak ilyen segítség nyújtásában.

Módosítás 129
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) ha valamely tagállam egyes 
rendelkezések vagy az összes rendelkezés 
tekintetében úgy dönt, azok a 
hitelmegállapodások, amelyeknél az 
ingatlan nem a fogyasztó vagy 
hozzátartozója lakhatását szolgálja.

Or. en

Indokolás

Az ingatlan befektetési célú megvásárlásához kapcsolódó kereskedelmi hitelek nagyban 
eltérnek a szabványos lakáscélú jelzáloghiteltől, valamint a fogyasztó és a hitelező eltérő 
információkat és védelmet igényel. Az ilyen hitelezés kockázatai és jellege igen eltérőek az 
általános lakáscélú jelzáloghitel kockázataitól és jellegétől. Például a visszafizetés nem az 
adott fogyasztó hitelképességéhez, hanem a kapott bérleti díjhoz igazodik.
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Módosítás 130
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) ha valamely tagállam egyes 
rendelkezések vagy az összes rendelkezés 
tekintetében úgy dönt, azok a 
hitelmegállapodások, amelyeket a 
legalább évi nettó 1 500 000 EUR 
jövedelmű vagy legalább nettó 2 000 000 
EUR vagyonnal rendelkező fogyasztó köt.

Or. en

Indokolás

A magas nettó értékű fogyasztóknak történő hitelezés nagyban eltér a szabványos lakáscélú 
jelzáloghitelezéstől. Például a hitelképesség értékelésekor rendszerint figyelembe veszik
vagyonuk értékét és a kölcsönöket rendszerint egyedileg tárgyalják le. A visszafizetés 
valószínűleg osztalékból vagy jutalmakból vagy eszközértékesítésből származó nagy összegű 
visszafizetés, és nem a rendszeres jövedelmen alapul. Ezen irányelv előírásai emiatt az ilyen 
típusú jelzáloghitelre nem megfelelőek.

Módosítás 131
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) ha valamely tagállam egyes 
rendelkezések vagy az összes rendelkezés 
tekintetében úgy dönt, azok a 
hitelmegállapodások, amelyeknél 
visszafizetés 12 hónapon belül esedékes.

Or. en

Indokolás

Létezik a rövid távú jelzáloghitelek szűk piaci szegmense, amely hitelek rendszerint áthidaló 
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hitelként szolgálnak egy ingatlanokat érintő kapcsolódó ügyletsorozatban. E hitelek 
ennélfogva lehetővé teszik az új otthon megvásárlását, miközben a meglévő ingatlan 
értékesítése folyik. Az áthidaló hitel visszafizetése ezután a meglévő ingatlan értékesítésének 
bevételéből történik. Ezen irányelv előírásai emiatt az ilyen típusú jelzáloghitelre nem 
megfelelőek.

Módosítás 132
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) ha valamely tagállam egyes 
rendelkezések vagy az összes rendelkezés 
tekintetében úgy dönt, a 2008/48/EK 
irányelv 2. cikkének (5) bekezdésében 
meghatározott szervezetek.

Or. en

Indokolás

A fogyasztói hitelekről szóló irányelvhez való hozzáigazítás a hitelszövetkezetek tekintetében, 
amelyek fontos szerepet töltenek be azon fogyasztók pénzügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésében, akik egyébként ezt nem tehetnék meg.

Módosítás 133
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „járulékos szolgáltatás”: a hitelező vagy
a hitelközvetítő által a fogyasztónak a 
hitelmegállapodáshoz kapcsolódóan 
nyújtott pénzügyi szolgáltatás.

d) „járulékos szolgáltatás”: a hitelező által 
jogilag vagy ténylegesen, illetve 
jogszabályban előírt és a hitelező, a 
hitelközvetítő vagy harmadik személy által 
a fogyasztónak a hitelmegállapodáshoz 
kapcsolódóan nyújtott pénzügyi 
szolgáltatás.
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Or. en

Módosítás 134
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „járulékos szolgáltatás”: a hitelező vagy
a hitelközvetítő által a fogyasztónak a 
hitelmegállapodáshoz kapcsolódóan 
nyújtott pénzügyi szolgáltatás.

d) „járulékos szolgáltatás”: a hitelező által 
jogilag vagy ténylegesen, illetve 
jogszabályban előírt és a hitelező vagy a 
hitelközvetítő vagy harmadik személy által 
a fogyasztónak a hitelmegállapodáshoz 
kapcsolódóan nyújtott pénzügyi 
szolgáltatás.

Or. en

Indokolás

A járulékos termék fogalmának ki kell terjednie a hitelmegállapodáshoz a hitelező vagy 
jogszabály előírása szerint kapcsolt valamennyi termékre és szolgáltatásra, tekintet nélkül 
azok nyújtójára. Gyakorta fordul elő, hogy a fogyasztót a hitelező tereli a járulékos 
szolgáltatás vonatkozásában a hitelmegállapodás megkötése irányába, akkor is, ha annak 
megvásárlása hivatalosan nem kötelező. Ezért szükséges a „tényleges” szó szövegbe való 
felvétele.

Módosítás 135
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „hitelközvetítő”: olyan természetes vagy 
jogi személy, aki/amely nem hitelezőként 
jár el, azonban kereskedelmi, üzleti vagy 
szakmai tevékenységi körén belül – anyagi 
vagy egyéb kölcsönösen elfogadott 
pénzügyi formát öltő – díj ellenében:

f) „hitelközvetítő”: olyan természetes vagy 
jogi személy, aki/amely nem hitelezőként 
jár el, azonban kereskedelmi, üzleti vagy 
szakmai tevékenységi körén belül – anyagi 
vagy egyéb kölcsönösen elfogadott 
pénzügyi formát öltő – díjazás ellenében:
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Or. en

Indokolás

A díjazásba beletartoznak a díjak, jutalékok és más bevételi formák.

Módosítás 136
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „hitelközvetítő”: olyan természetes vagy 
jogi személy, aki/amely nem hitelezőként 
jár el, azonban kereskedelmi, üzleti vagy 
szakmai tevékenységi körén belül – anyagi 
vagy egyéb kölcsönösen elfogadott 
pénzügyi formát öltő – díj ellenében:

f) „hitelközvetítő”: olyan természetes vagy 
jogi személy, aki/amely nem hitelezőként 
jár el, azonban kereskedelmi, üzleti vagy 
szakmai tevékenységi körén belül – anyagi 
vagy egyéb kölcsönösen elfogadott 
pénzügyi formát öltő – díjazás ellenében:

Or. en

Indokolás

Ebben az összefüggésben helyénvalóbb a „díjazás” szó használata. Ebbe beletartoznak a 
díjak és jutalékok.

Módosítás 137
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fogyasztók számára a 2. cikk értelmében 
vett hitelmegállapodások tekintetében az i. 
alpontban említettektől eltérő előkészítő 
munkával segítséget nyújt;

ii. fogyasztók számára a 2. cikk értelmében 
vett hitelmegállapodások tekintetében az i. 
alpontban említettektől eltérő előkészítő 
munkával és/vagy adminisztrációval 
segítséget nyújt; vagy

Or. en
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Indokolás

A szöveg „vagy" szócskával való kiegészítése egyértelműbbé teszi, hogy a hitelközvetítő nem 
szükségszerűen látja el az összes tevékenységet. Ez egyben megfelel a fogyasztói hitelekről 
szóló irányelvben a hitelközvetítőre adott fogalommeghatározás tartalmának is.

Módosítás 138
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fogyasztók számára a 2. cikk értelmében 
vett hitelmegállapodások tekintetében az i. 
alpontban említettektől eltérő előkészítő 
munkával segítséget nyújt;

ii. fogyasztók számára a 2. cikk értelmében 
vett hitelmegállapodások tekintetében az i. 
alpontban említettektől eltérő előkészítő 
munkával segítséget nyújt; vagy

Or. en

Módosítás 139
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „a hitel fogyasztó által viselt teljes 
költsége”: a hitel fogyasztó által viselt 
teljes költsége a 2008/48/EK irányelv 3. 
cikkének g) pontjában meghatározottak 
szerint;

k) a hitel fogyasztó által viselt teljes 
költsége”: a hitel fogyasztó által viselt 
teljes költsége a 2008/48/EK irányelv 3. 
cikkének g) pontjában meghatározottak 
szerint, kivéve a hitel dologi fedezetéhez 
kapcsolódó költségeket;

Or. de

Módosítás 140
Liem Hoang Ngoc
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 k)„ a hitel fogyasztó által viselt teljes 
költsége”: a hitel fogyasztó által viselt 
teljes költsége a 2008/48/EK irányelv 3. 
cikkének g) pontjában meghatározottak 
szerint.

k) „a hitel fogyasztó által viselt teljes 
költsége”: minden költség, ideértve a 
kamatot, jutalékot, az adókat és bármely 
olyan egyéb díjat, amely közvetlenül vagy 
közvetetten a hitelhez kapcsolódik – a 
közjegyzői költségek kivételével – és 
amelyet a fogyasztónak a 
hitelmegállapodáshoz kapcsolódóan meg 
kell fizetnie, beleértve például a hitel 
visszafizetéséből, a biztosítékul szolgáló 
ingatlan fedezetül való lekötéséből vagy 
felszabadításából, valamint a 
fizetéskönnyítésből eredő összes költséget, 
továbbá a feltételesen vagy a lakáshitel-
megállapodással összefüggésben 
hitelmegállapodáshoz megkötött járulékos 
szolgáltatások költségeit is;

Or. en

Módosítás 141
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „a hitel fogyasztó által viselt teljes 
költsége”: a hitel fogyasztó által viselt 
teljes költsége a 2008/48/EK irányelv 3. 
cikkének g) pontjában meghatározottak 
szerint.

g) „a hitel fogyasztó által viselt teljes 
költsége”: minden költség, ideértve a 
kamatot, jutalékot, az adókat és 
bárminemű olyan egyéb díjat, amelyet a 
fogyasztónak a hitelmegállapodás 
vonatkozásában meg kell fizetnie és 
amelyek a hitelező előtt ismertek – a 
közjegyzői költségek kivételével –, és a 
jelzálogjog bejegyzésének költségeit; 
továbbá a hitelmegállapodáshoz 
kapcsolódó járulékos szolgáltatások 
költségei is, többek között a biztosítási 
díjak, különösen az ingatlan 
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értékbecslésével és a biztosítási díjakkal 
kapcsolatos költségek is ide tartoznak, ha 
a szolgáltatási szerződés megkötése a hitel 
megszerzéséhez, vagy a meghirdetett 
feltételek melletti megszerzéséhez kötelező 
és e költségek a hitelező előtt ismertek;

Or. en

Indokolás

A közjegyzői díjak hitel teljes költségéből való kizárásának megfelelően a jelzálogjog 
bejegyzésének költségeit is kifejezetten ki kell zárni azon az alapon, hogy ezek nem banki díjak 
és a hitelmegállapodás megkötésekor nem ismertek a hitelező előtt. Ezen túlmenően, ha a 
biztosítási díjak elviekben a THM-be beépítendők, ennek a kötelezettségnek csak a hitelező 
által ismert költségekre kell korlátozódnia.

Módosítás 142
Damien Abad

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) „teljeshiteldíj-mutató”: a hitel fogyasztó
által viselt teljes költsége a teljes 
hitelösszeg éves százalékában kifejezve, 
beleértve – adott esetben – a 12. cikk (2) 
bekezdésében említett költségeket.

m) „teljeshiteldíj-mutató”: a hitelező által a 
hitelmegállapodás megkötéséért és 
végrehajtásáért a saját javára beszedett 
költségek összege.

Or. fr

Módosítás 143
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

na) „rögzített hitelkamatláb”: a 
hitelmegállapodás teljes futamidejére vagy 
egy részidőszakra vonatkozó egyetlen 
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rögzített hitelkamatláb;

Or. de

Módosítás 144
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „hitelképességi vizsgálat”: a fogyasztó 
azon képességének értékelése, hogy vissza 
tudja-e fizetni tartozását.

o) „hitelképességi vizsgálat”: a fogyasztó 
azon képességének értékelése, hogy a 
személyes körülményeire vonatkozó 
tárgyilagos információk alapján vissza 
tudja-e fizetni tartozását.

Or. en

Módosítás 145
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „hitelképességi vizsgálat”: a fogyasztó 
azon képességének értékelése, hogy vissza 
tudja-e fizetni tartozását.

o) „hitelképességi vizsgálat”: a hitelező 
által a hitelkérelem benyújtásakor ismert 
valamennyi fontos tényező értékelése 
annak meghatározása céljából, hogy a 
fogyasztó vissza tudja-e fizetni hitelt.

Or. en

Indokolás

A hitelképesség értékelése fogalommeghatározásának tükröznie kell, hogy a leendő fogyasztó
hitelképességének értékelése szükségszerűen nem csak a hitelnek a fogyasztó jövedelméből 
történő visszafizetési képességének értékeléséből áll, hanem más jelentős tényezők, nem utolsó 
sorban a biztosíték létezésének értékeléséből is, ami biztonságot és szilárdságot ad a 
rendszernek és cserébe a jelzáloghitelt a lakáscélú finanszírozás alacsony kockázatú, 
alacsony költségű módjává teszi.
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Módosítás 146
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „hitelképességi vizsgálat”: a fogyasztó 
azon képességének értékelése, hogy vissza 
tudja-e fizetni tartozását.

o) „hitelképességi vizsgálat”: a hitelező 
által a hitelkérelem benyújtásakor ismert 
valamennyi fontos tényező értékelése 
annak meghatározása céljából, hogy a 
fogyasztó vissza tudja-e fizetni hitelt.

Or. en

Módosítás 147
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – r a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

rd) „értékbecslő”: olyan természetes vagy 
jogi személy, aki kereskedelmi, üzleti vagy 
szakmai tevékenysége során 
lakóingatlanok értékének, illetve olyan 
telkek értékének megállapítását végzi, 
amelyeken lakóingatlan áll vagy állhat.

Or. en

Indokolás

Az értékbecslő természetes vagy jogi személyként való meghatározása helytállóan tükrözi az 
európai helyzetet.

Módosítás 148
Liem Hoang Ngoc
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kijelölik az ezen irányelv 
végrehajtására felhatalmazott illetékes 
hatóságokat, és biztosítják, hogy a 
hatóságok rendelkezzenek a feladataik 
teljesítéséhez szükséges összes hatáskörrel.

A tagállamok kijelölik az ezen irányelv 
végrehajtására és valamennyi 
rendelkezésének a piac és az összes piaci 
szereplő érdekében történő jogszabályba 
foglalására felhatalmazott illetékes 
hatóságokat. Biztosítják, hogy a hatóságok 
rendelkezzenek a feladataik teljesítéséhez 
szükséges megfelelő erőforrásokkal és az 
összes vizsgálati és szankcionálási 
hatáskörrel, beleértve az összes helyiségbe 
való belépés és valamennyi iratba való 
betekintés jogát.

Az illetékes hatóságok többek között adott 
esetben próbavásárlást végeznek az 
irányelv megfelelő átültetésének 
ellenőrzésére.

Or. en

Módosítás 149
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kijelölik az ezen irányelv 
végrehajtására felhatalmazott illetékes 
hatóságokat, és biztosítják, hogy a 
hatóságok rendelkezzenek a feladataik 
teljesítéséhez szükséges összes hatáskörrel.

A tagállamok kijelölik az ezen irányelv 
végrehajtására és valamennyi 
rendelkezésének a piac és az összes piaci 
szereplő érdekében történő jogszabályba 
foglalására felhatalmazott illetékes 
hatóságokat. Biztosítják, hogy a hatóságok 
rendelkezzenek a feladataik teljesítéséhez 
szükséges megfelelő erőforrásokkal és az 
összes vizsgálati és szankcionálási 
hatáskörrel.

A tagállamok lehetővé teszik a vizsgálók 
számára a valamennyi helyiségbe történő 
belépést, a jelzáloghitel-szerződések 
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bejelentésének, az európai szabványosított 
információs adatlapnak, könyvelésnek, 
számláknak és minden más hivatalos 
iratnak a bekérését, és ezekről bármely 
adathordozón másolat készítését és 
megtartását, valamint információk és 
bizonyítékok idézés útján vagy helyszínen 
történő begyűjtését.
A fogadó tagállamban végzett tevékenység 
esetében a hitelező és a hitelközvetítők 
folyamatos tevékenységének felügyeletét a 
fogadó állam illetékes hatósága végzi. A 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak valamennyi fontos 
információról tájékoztatniuk kell a fogadó 
tagállam illetékes hatóságait. A fogadó 
tagállam illetékes hatóságai beavatkozási 
jogkörrel rendelkeznek arra az esetre, ha 
a hitelközvetítők nem tesznek eleget az 
ebben az irányelvben meghatározott 
kötelezettségeiknek és feladataiknak. Ezen 
túlmenően a fogadó tagállam illetékes 
hatóságai rendelkeznek az engedély 
megtagadásának jogával.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok fel kell ruházni a szükséges hatáskörökkel, hogy képesek legyenek a 
fogyasztók képviseletében történő fellépésre.

Módosítás 150
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogadó tagállamban végzett tevékenység 
esetében a hitelező és a hitelközvetítők 
folyamatos tevékenységének felügyeletét a 
fogadó állam illetékes hatósága végzi. A 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak valamennyi fontos 
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információról tájékoztatniuk kell a fogadó 
tagállam illetékes hatóságait. A fogadó 
tagállam illetékes hatóságai beavatkozási 
jogkörrel rendelkeznek arra az esetre, ha 
a hitelközvetítők nem tesznek eleget az 
ebben az irányelvben meghatározott 
kötelezettségeiknek és feladataiknak. Ezen 
túlmenően a fogadó tagállam illetékes 
hatóságai rendelkeznek az engedély 
megtagadásának jogával.

Or. en

Módosítás 151
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv 18., 19., 20. és 21. cikke 
végrehajtásának biztosítására illetékesnek 
kijelölt hatóságok az európai felügyeleti 
hatóság (Európai Bankhatóság) 
létrehozásáról szóló 1093/2010/EU 
rendelet 4. cikke (2) bekezdésében foglalt 
illetékes hatóságok közül kerüljenek ki.

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv 18., 19., 20., 21., 22. és 23. cikke 
végrehajtásának biztosítására illetékesnek 
kijelölt hatóságok az európai felügyeleti 
hatóság (Európai Bankhatóság) 
létrehozásáról szóló 1093/2010/EU 
rendelet 4. cikke (2) bekezdésében foglalt 
illetékes hatóságok közül kerüljenek ki.

Or. en

Módosítás 152
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv 18., 19., 20. és 21. cikke 
végrehajtásának biztosítására illetékesnek 
kijelölt hatóságok az európai felügyeleti 

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv 18., 19., 20., 21., 22. és 23. cikke 
végrehajtásának biztosítására illetékesnek 
kijelölt hatóságok az európai felügyeleti 
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hatóság (Európai Bankhatóság) 
létrehozásáról szóló 1093/2010/EU 
rendelet 4. cikke (2) bekezdésében foglalt 
illetékes hatóságok közül kerüljenek ki.

hatóság (Európai Bankhatóság) 
létrehozásáról szóló 1093/2010/EU 
rendelet 4. cikke (2) bekezdésében foglalt 
illetékes hatóságok közül kerüljenek ki.

Or. en

Indokolás

Nincs indok az illetékes hatóságoknak a hitelközvetítők letelepedési szabadságával foglalkozó 
22. cikkének és a nem hitelintézetek felügyeletéről szóló 23. cikkének végrehajtásából való 
kizárására.

Módosítás 153
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogadó tagállamban végzett tevékenység 
esetében a hitelező és a hitelközvetítők 
folyamatos tevékenységének felügyeletét a 
fogadó állam illetékes hatósága végzi. A 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak valamennyi fontos 
információról tájékoztatniuk kell a fogadó 
tagállam illetékes hatóságait. A fogadó 
tagállam illetékes hatóságai beavatkozási 
jogkörrel rendelkeznek arra az esetre, ha 
a hitelközvetítők nem tesznek eleget az 
ebben az irányelvben meghatározott 
kötelezettségeiknek és feladataiknak. Ezen 
túlmenően a fogadó tagállam illetékes 
hatóságai rendelkeznek az engedély 
megtagadásának jogával.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak képesnek kell lenniük a joghatóságuk alatt eljáró 
közvetítők számára magatartási és adatszolgáltatási kötelezettségek fenntartására annak 
érdekében, hogy a fogyasztóvédelem magas szintjét fenntartsák.
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Módosítás 154
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

0 2a. Amennyiben a hitelező vagy 
hitelközvetítő saját, székhely szerinti 
tagállamától eltérő tagállamban nyújt 
szolgáltatást, a hitelező és a 
hitelközvetítők folyamatos 
tevékenységének felügyeletét a fogadó 
tagállam illetékes hatósága végzi.
A székhely szerinti tagállam illetékes
hatóságainak tájékoztatniuk kell a fogadó 
tagállam illetékes hatóságait valamennyi 
fontos, az e hatóság által kért 
információról.
A fogadó tagállam illetékes hatóságai 
jogosultak beavatkozni, többek között a 
fogadó tagállamban történő 
szolgáltatásnyújtást megtiltani, ha a 
hitelező vagy hitelközvetítő nem tesz eleget 
a szakmai követelményeknek és az ebben 
az irányelvben meghatározott vagy az 
abban a tagállamban működő hitelezőkre 
vagy hitelközvetítőkre előírt más 
szabályozói kötelezettségeknek és 
feladatoknak.
A fogadó tagállam illetékes hatósága 
értesíti a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságát, az EU tagállamainak 
más illetékes hatóságait és az Európai 
Bankhatóságot a hitelező és a 
hitelközvetítő ellen ilyen körülmények 
között tett intézkedésekről és az 
intézkedések indokairól.

Or. en



PE475.786v01-00 36/125 AM\881849HU.doc

HU

Módosítás 155
María Irigoyen Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok intézkedéseket vezetnek 
be, amelyek megkönnyítik és elősegítik, 
hogy a fogyasztók megértsék a 
hitelfelvétellel – különösen a 
hitelmegállapodásokkal – kapcsolatos 
felelősségüket és az adósságkezelést.
2. A tagállamok biztosítják, hogy az 
információk minden felhasználó számára 
elérhetőek legyenek, annak megelőzésére, 
hogy ennek hiányában kiszolgáltatottá 
váljanak a rendes körülmények között 
nem kiszolgáltatott fogyasztók, továbbá
szavatolják különösen a körülményeik 
miatt a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodásoknak különösen 
kiszolgáltatott fogyasztók védelmét.

Or. es

Módosítás 156
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megkövetelik, hogy a 
hitel, és adott esetben a járulékos 
szolgáltatások fogyasztóknak történő 
nyújtásakor, közvetítésekor vagy az azzal 
kapcsolatos tanácsadás során a hitelező 
vagy a hitelközvetítő becsületesen, 
tisztességesen, a szakmai elvárásoknak 
megfelelően, a fogyasztók legfontosabb 
érdekeit szem előtt tartva járjon el.

1. A tagállamok megkövetelik, hogy a 
hitel, és adott esetben a járulékos 
szolgáltatások fogyasztóknak történő 
nyújtásakor, közvetítésekor vagy az azzal 
kapcsolatos tanácsadás során a hitelező 
vagy a hitelközvetítő becsületesen, 
tisztességesen, a szakmai elvárásoknak 
megfelelően, a fogyasztók legfontosabb 
érdekeit szem előtt tartva járjon el.

A tagállamok biztosítják, hogy az első 
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albekezdésben említett követelmények be 
nem tartásakor rendelkezéseket 
határoznak meg a hitelmegállapodásnak 
az érintett fogyasztó érdekében és számára 
díjmentesen történő módosítására vagy a 
fogyasztó választása szerint a 
megállapodástól olyan módon történő 
elállásra, hogy az számára ne okozzon
kárt.

Or. en

Módosítás 157
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megkövetelik, hogy a 
hitel, és adott esetben a járulékos 
szolgáltatások fogyasztóknak történő 
nyújtásakor, közvetítésekor vagy az azzal 
kapcsolatos tanácsadás során a hitelező 
vagy a hitelközvetítő becsületesen, 
tisztességesen, a szakmai elvárásoknak 
megfelelően, a fogyasztók legfontosabb 
érdekeit szem előtt tartva járjon el.

1. A tagállamok megkövetelik, hogy a hitel 
nyújtásakor, közvetítésekor vagy az azzal 
kapcsolatos tanácsadás során a hitelező 
vagy a hitelközvetítő becsületesen, 
tisztességesen, a szakmai elvárásoknak 
megfelelően járjon el.

Or. en

Indokolás

Az irányelv szerinti járulékos szolgáltatások már másutt szabályozásra kerültek és ezért a lex 
specialis elvet kell alkalmazni. Az érdekek összeegyeztethetőek, ezért nem kívánatos a 
fogyasztó legfontosabb érdekeire való utalás.

Módosítás 158
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az a mód, ahogyan a hitelezők 
javadalmazzák személyzetüket és az 
érintett hitelközvetítőket, és az a mód, 
ahogyan a hitelközvetítők javadalmazzák 
személyzetüket, ne gátolja a fogyasztók 
legfontosabb érdekeit szem előtt tartó 
eljárásra vonatkozó, (1) bekezdésben 
említett kötelezettség teljesítését.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az a mód, ahogyan a hitelezők 
javadalmazzák személyzetüket és az 
érintett hitelközvetítőket, és az a mód, 
ahogyan a hitelközvetítők javadalmazzák 
személyzetüket, ne gátolja a fogyasztók 
legfontosabb érdekeit szem előtt tartó 
eljárásra vonatkozó, (1) bekezdésben 
említett kötelezettség teljesítését.

A díjazásnak terméksemlegesnek kell 
lennie. Különösen a személyzet vagy a 
közvetítő nem kaphat a fogyasztó által 
megkötött hiteltermék kamatától vagy 
típusától függő díjat vagy jutalékot.
A hitelmegállapodások kiigazítása esetén 
az új megállapodásért díjazás nem 
várható el, kivéve, ha a meglévő 
megállapodás módosítása bizonyítottan 
nem oldja meg a problémát.
A hitelközvetítők természetbeni 
ösztönzését meg kell tiltani.
A díjazásnak figyelembe kell vennie a 
nemteljesítési arányt.

Or. en

Módosítás 159
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A hitelezők és hitelközvetítők 
személyzete megfelelő szintű ismeretekkel 
és szakértelemmel rendelkezik a 2. cikk 
értelmében vett hitelmegállapodások 
kínálásával vagy nyújtásával, vagy a 3. 
cikk e) pontjában meghatározott 
hitelközvetítési tevékenységgel 

törölve
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kapcsolatosan. Ha a hitelmegállapodás 
megkötéséhez kapcsolódó járulékos 
szolgáltatás – különösen biztosítási vagy 
befektetési szolgáltatás – tartozik, akkor 
ezzel a járulékos szolgáltatással 
kapcsolatosan is rendelkezniük kell 
megfelelő ismeretekkel és szakértelemmel, 
annak érdekében, hogy teljesítsék a 
2004/39/EK irányelv 19. cikkében és a 
2002/92/EK irányelv 4. cikkében 
meghatározott követelményeket.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók védelmére elegendő a vezetőség szakértelmére vonatkozó követelmények 
szabályozása, amely majd felelni fog azért, hogy a személyzet képes legyen feladatai 
ellátására. Ez a megoldás megfelelne más uniós jogszabályoknak is. A személyzet 
szakértelmére vonatkozó minimumkövetelmények szabályozása túlzó.

Módosítás 160
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A hitelezők és hitelközvetítők
személyzete megfelelő szintű ismeretekkel 
és szakértelemmel rendelkezik a 2. cikk 
értelmében vett hitelmegállapodások 
kínálásával vagy nyújtásával, vagy a 3. 
cikk e) pontjában meghatározott 
hitelközvetítési tevékenységgel 
kapcsolatosan. Ha a hitelmegállapodás 
megkötéséhez kapcsolódó járulékos 
szolgáltatás – különösen biztosítási vagy 
befektetési szolgáltatás – tartozik, akkor 
ezzel a járulékos szolgáltatással 
kapcsolatosan is rendelkezniük kell 
megfelelő ismeretekkel és szakértelemmel, 
annak érdekében, hogy teljesítsék a 
2004/39/EK irányelv 19. cikkében és a 
2002/92/EK irányelv 4. cikkében 

a) A hitelközvetítők és a hitelezők 
személyzete megfelelő szintű ismeretekkel 
és szakértelemmel rendelkezik a 2. cikk 
értelmében vett hitelmegállapodások 
kínálásával vagy nyújtásával, vagy a 3. 
cikk e) pontjában meghatározott 
hitelközvetítési tevékenységgel 
kapcsolatosan. Ha a hitelmegállapodás 
megkötéséhez kapcsolódó járulékos 
szolgáltatás – különösen biztosítási vagy 
befektetési szolgáltatás – tartozik, akkor 
ezzel a járulékos szolgáltatással 
kapcsolatosan is rendelkezniük kell 
megfelelő ismeretekkel és szakértelemmel, 
annak érdekében, hogy teljesítsék a 
2004/39/EK irányelv 19. cikkében és a 
2002/92/EK irányelv 4. cikkében 
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meghatározott követelményeket. meghatározott követelményeket.

Or. en

Módosítás 161
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A hitelezők és hitelközvetítők
személyzete megfelelő szintű ismeretekkel 
és szakértelemmel rendelkezik a 2. cikk 
értelmében vett hitelmegállapodások 
kínálásával vagy nyújtásával, vagy a 3. 
cikk e) pontjában meghatározott 
hitelközvetítési tevékenységgel 
kapcsolatosan. Ha a hitelmegállapodás 
megkötéséhez kapcsolódó járulékos 
szolgáltatás – különösen biztosítási vagy 
befektetési szolgáltatás – tartozik, akkor 
ezzel a járulékos szolgáltatással 
kapcsolatosan is rendelkezniük kell 
megfelelő ismeretekkel és szakértelemmel, 
annak érdekében, hogy teljesítsék a 
2004/39/EK irányelv 19. cikkében és a 
2002/92/EK irányelv 4. cikkében 
meghatározott követelményeket.

a) A hitelközvetítők és a hitelezők 
fogyasztókkal közvetlen kapcsolatba 
kerülő személyzete megfelelő szintű 
ismeretekkel és szakértelemmel 
rendelkezik a 2. cikk értelmében vett 
hitelmegállapodások kínálásával vagy 
nyújtásával, vagy a 3. cikk e) pontjában 
meghatározott hitelközvetítési 
tevékenységgel kapcsolatosan. Ha a 
hitelmegállapodás megkötéséhez 
kapcsolódó járulékos szolgáltatás –
különösen biztosítási vagy befektetési 
szolgáltatás – tartozik, akkor ezzel a 
járulékos szolgáltatással kapcsolatosan is 
rendelkezniük kell megfelelő ismeretekkel 
és szakértelemmel, az adott szolgáltatásra 
vonatkozó jogszabályban meghatározottak 
szerint.

Or. en

Indokolás

Nem kívánatos csak a jogi eszköz egy részének való megfelelés megkövetelése. Ha például a 
hitelező/hitelközvetítő a jelzáloghitelhez kapcsolódó szolgáltatásokon felül olyan 
szolgáltatásokat is nyújt, amelyek a biztosítási közvetítés hatálya alá tartoznak, teljes 
egészében meg kell felelnie a biztosítási közvetítésről szóló irányelvnek.

Módosítás 162
Liem Hoang Ngoc
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A hitelezők és hitelközvetítők 
vezetőségéhez tartozó azon természetes 
személyek, akik felelősséget vagy szerepet 
vállalnak a közvetítésben, tanácsadásban 
vagy a hitelmegállapodás jóváhagyásában, 
megfelelő ismeretekkel és szakértelemmel 
rendelkeznek a hitelmegállapodásokkal 
kapcsolatosan.

b) A hitelezők és hitelközvetítők 
vezetőségéhez tartozó azon természetes 
személyek, akik felelősséget vagy szerepet 
vállalnak a közvetítésben, tanácsadásban 
vagy a hitelmegállapodás jóváhagyásában, 
megfelelő ismeretekkel és szakértelemmel 
rendelkeznek a hitelmegállapodásokkal 
kapcsolatosan.

A vezetőség számára folyamatos szakmai 
fejlődést kell előírni az ismeretek és a 
szakértelem megszilárdítására.

Or. en

Módosítás 163
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A hitelezők és hitelközvetítők 
vezetőségéhez tartozó azon természetes 
személyek, akik felelősséget vagy szerepet 
vállalnak a közvetítésben, tanácsadásban
vagy a hitelmegállapodás 
jóváhagyásában, megfelelő ismeretekkel 
és szakértelemmel rendelkeznek a
hitelmegállapodásokkal kapcsolatosan.

b) A hitelezők és hitelközvetítők 
vezetőségéhez tartozó azon természetes 
személyek, akik felelősséget vagy szerepet 
vállalnak a közvetítésben vagy a 
hitelmegállapodásokra vonatkozó
tanácsadásban, megfelelő ismeretekkel és 
gyakorlattal rendelkeznek a
hitelmegállapodásokkal kapcsolatosan. A 
hitelközvetítők vezetőségének biztosítania 
kell, hogy a személyzet a feladataihoz 
megfelelő ismeretekkel és szakértelemmel 
rendelkezzen.

Or. en

Indokolás

Fontos annak figyelembevétele, hogy a legtöbb hitelező a pénzügyi szolgáltatások széles 
skáláját kínáló hitelintézet. Ezért nem lenne egyszerű a hitelintézetek vezetősége 
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szakértelemre vonatkozó követelményeinek kizárólag egy termék, a jelzáloghitelek 
tekintetében történő szabályozása. A szakértelemre vonatkozó követelmények szabályozásának 
csak a hitelközvetítők vezetésére kell vonatkoznia.

Módosítás 164
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A hitelezőket és hitelközvetítőket 
ellenőrzik annak felmérése érdekében, 
hogy az (1) bekezdés a) és b) pontjában 
említett követelmények folyamatosan 
teljesülnek-e

c) A hitelezőket és hitelközvetítőket az 
illetékes hatóság ellenőrzi annak felmérése 
érdekében, hogy az (1) bekezdés a) és b) 
pontjában említett követelmények 
folyamatosan teljesülnek-e

Or. en

Módosítás 165
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakértelemre vonatkozó, az (1) 
bekezdésben említett 
minimumkövetelményeket a IIa. 
mellékletben meghatározott elveknek 
megfelelően határozzák meg.

Or. en

Módosítás 166
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 
28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1) és (2) bekezdésében előírt 
követelmények, és különösen a megfelelő 
ismeretekre és szakértelemre vonatkozóan 
szükséges követelmények részletes 
meghatározására.

törölve

Or. en

Indokolás

Nem egyértelmű a székhely szerinti tagállam hatóságainak (3) bekezdés szerinti és a Bizottság 
(4) bekezdés szerinti hatáskörei közötti kapcsolat. A székhely szerinti tagállamra kell a 
szakértelemre vonatkozó követelmények részletes meghatározásának tartoznia.

Módosítás 167
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 
28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1) és (2) bekezdésében előírt 
követelmények, és különösen a megfelelő 
ismeretekre és szakértelemre vonatkozóan 
szükséges követelmények részletes 
meghatározására.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a felfogás jogbizonytalansághoz és az átláthatóság hiányához vezethet. A megfelelő 
ismeretekre és szakértelemre vonatkozó szükséges követelmények meghatározását a 
tagállamokra kell hagyni.
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Módosítás 168
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8 cikk
A reklámokba foglalandó általános 
tájékoztatás

törölve

1. A tagállamok biztosítják, hogy 
bármely, a 2. cikkben meghatározott 
hitelmegállapodásra vonatkozó olyan 
reklám, amely kamatlábat vagy bármely, a 
hitelnek a fogyasztó által viselt költségére 
vonatkozó számadatot megjelöl, 
tartalmazza az e cikknek megfelelő 
szabványos tájékoztatást.
2. A szabványos tájékoztatásnak 
egyértelmű, világos és jól látható módon, 
egy reprezentatív példával szemléltetve a 
következőket kell tartalmaznia:
a) a hitelező vagy adott esetben a 
hitelközvetítő nevét;
b) azt, hogy a reklámozott termék 
hitelmegállapodás, és – adott esetben –
fedezete lakóingatlan-fedezetű jelzálog 
vagy a tagállamokban a lakóingatlanokra 
általánosan alkalmazott más hasonló 
biztosíték vagy a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó valamely jog;
c) a hitelkamatlábat, megjelölve, 
hogy az rögzített vagy változó vagy 
mindkettő, a hitel fogyasztó által viselt 
teljes költségében foglalt díjakra 
vonatkozó részletes tájékoztatással együtt;
d) a teljes hitelösszeget;
e) a teljeshiteldíj-mutatót;
f) a hitelmegállapodás időtartamát;
g) a törlesztőrészletek összegét;
h) a fogyasztó által fizetendő teljes 
összeget;
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i. adott esetben egy figyelmeztetést 
arról a kockázatról, hogy a 
hitelmegállapodáshoz kapcsolódó 
kötelezettségek figyelmen kívül hagyása 
esetén az ingatlan elveszíthető, ha a hitel 
fedezete lakóingatlan-fedezetű jelzálog 
vagy a tagállamokban a lakóingatlanokra 
általánosan alkalmazott más hasonló 
biztosíték vagy a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó valamely jog.
A szabványos tájékoztatásnak könnyen 
olvashatónak vagy adott esetben tisztán 
hallhatónak kell lennie, a reklámozáshoz 
és marketinghez használt médiumtól 
függően.
3. Ha a hitelmegállapodással 
kapcsolatos járulékos szolgáltatásra, 
különösen biztosításra vonatkozó 
szerződés megkötése a hitel 
megszerzéséhez, vagy a hitelnek a 
meghirdetett feltételek melletti 
megszerzéséhez kötelező, és azon 
szolgáltatás költségei előre nem 
határozhatók meg, az e szerződés 
megkötésére vonatkozó kötelezettséget a 
teljeshiteldíj-mutatóval együtt ugyancsak 
egyértelmű, világos és jól látható módon 
kell megemlíteni.
4. A 26. cikknek megfelelően és a 27. 
és 28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap a 
reklámba foglalandó szabványos 
tájékoztatási elemek jegyzékének további 
részletezésére.
A Bizottság mindenekelőtt az ilyen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadása során szükség esetén 
módosítja az e cikk (2) bekezdésének a)–i) 
pontjában meghatározott szabványos 
tájékoztatási elemek jegyzékét.
5. Ez a cikk nem érinti a 2005/29/EK 
irányelvet.

Or. en
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Módosítás 169
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azt, hogy a reklámozott termék 
hitelmegállapodás, és – adott esetben –
fedezete lakóingatlan-fedezetű jelzálog 
vagy a tagállamokban a lakóingatlanokra 
általánosan alkalmazott más hasonló 
biztosíték vagy a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó valamely jog;

törölve

Or. en

Indokolás

A jelzáloghiteleket rendszerint nem közvetlenül, egy hirdetés alapján értékesítik. 
Piackutatások igazolják, hogy a fogyasztókban igen kevés információ marad meg a 
jelzáloghitel-hirdetésekből, így hatásosabb néhány kulcselvre összpontosítani.

Módosítás 170
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a hitelkamatlábat, megjelölve, hogy az 
rögzített vagy változó vagy mindkettő, a 
hitel fogyasztó által viselt teljes 
költségében foglalt díjakra vonatkozó 
részletes tájékoztatással együtt;

c) a hitelkamatlábat, megjelölve, hogy az 
rögzített vagy változó vagy mindkettő, a 
hitel fogyasztó által viselt teljes 
költségében foglalt díjakra vonatkozó 
részletes tájékoztatással együtt; A THM-et 
a hirdetésben legalább olyan kiemelten 
kell feltüntetni, mint más számszaki 
információt;

Or. en
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Módosítás 171
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a teljes hitelösszeget; törölve

Or. en

Indokolás

A jelzáloghiteleket rendszerint nem közvetlenül, egy hirdetés alapján értékesítik. 
Piackutatások igazolják, hogy a fogyasztókban igen kevés információ marad meg a 
jelzáloghitel-hirdetésekből, így hatásosabb néhány kulcselvre összpontosítani.

Módosítás 172
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) adott esetben egy figyelmeztetést arról a 
kockázatról, hogy a hitelmegállapodáshoz 
kapcsolódó kötelezettségek figyelmen 
kívül hagyása esetén az ingatlan 
elveszíthető, ha a hitel fedezete 
lakóingatlan-fedezetű jelzálog vagy a 
tagállamokban a lakóingatlanokra 
általánosan alkalmazott más hasonló 
biztosíték vagy a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó valamely jog.

törölve

Or. en

Indokolás

Néhány tagállam jogrendszerében egy ilyenfajta figyelmeztetés megtévesztő lenne, mivel az 
ingatlan elvesztésének kockázata nem csak a jelzáloggal biztosított hitelek esetében áll fenn. A 
hirdetési szakban ez a követelmény mindenesetre túlzás.
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Módosítás 173
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabványos tájékoztatásnak könnyen 
olvashatónak vagy adott esetben tisztán 
hallhatónak kell lennie, a reklámozáshoz és 
marketinghez használt médiumtól függően.

A szabványos tájékoztatásnak könnyen 
olvashatónak vagy adott esetben tisztán 
hallhatónak kell lennie, a reklámozáshoz és 
marketinghez használt médiumtól függően.

A hirdetésben megadott minden 
információnak a megjelenített 
reprezentatív példához kell kapcsolódnia.
A tagállamok fogadják el a reprezentatív 
példa meghatározására szolgáló 
kritériumokat.

Or. en

Módosítás 174
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabványos tájékoztatásnak könnyen 
olvashatónak vagy adott esetben tisztán 
hallhatónak kell lennie, a reklámozáshoz és 
marketinghez használt médiumtól függően.

A szabványos tájékoztatásnak könnyen 
olvashatónak vagy adott esetben tisztán 
hallhatónak kell lennie, a reklámozáshoz és 
marketinghez használt médiumtól függően. 
Az ilyen szabványos tájékoztatásnak nem 
az apróbetűs részben kell szerepelnie, 
hanem azt minden dokumentumon 
feltűnő helyen kell feltüntetni.

Or. en

Módosítás 175
Liem Hoang Ngoc
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ha a hitelmegállapodással kapcsolatos 
járulékos szolgáltatásra, különösen 
biztosításra vonatkozó szerződés 
megkötése a hitel megszerzéséhez, vagy a 
hitelnek a meghirdetett feltételek melletti 
megszerzéséhez kötelező, és azon 
szolgáltatás költségei előre nem 
határozhatók meg, az e szerződés 
megkötésére vonatkozó kötelezettséget a
teljeshiteldíj-mutatóval együtt ugyancsak 
egyértelmű, világos és jól látható módon 
kell megemlíteni.

3. A hitelmegállapodással kapcsolatos 
járulékos szolgáltatás, különösen biztosítás
esetében, ha a szolgáltatás költségei előre 
nem határozhatók meg, az e szerződés 
megkötésére vonatkozó kötelezettséget 
ugyancsak egyértelmű, világos és jól 
látható módon kell megemlíteni, és annak 
költségeit a hitelező vagy más szolgáltató 
által kínált hasonló szolgáltatás költsége 
alapján be kell építeni a teljeshiteldíj-
mutatóba.

Or. en

Módosítás 176
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 
28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap a 
reklámba foglalandó szabványos 
tájékoztatási elemek jegyzékének további 
részletezésére.

törölve

A Bizottság mindenekelőtt az ilyen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadása során szükség esetén 
módosítja az e cikk (2) bekezdésének a)–i) 
pontjában meghatározott szabványos 
tájékoztatási elemek jegyzékét.

Or. en

Indokolás

A tájékoztatási kötelezettségek csaknem azonosak a fogyasztói hitelekről szóló irányelvben 
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előírtakkal. Nincs szükség e kötelezettségek meghatározására.

Módosítás 177
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
1. A fogyasztónak mindig jogosultnak kell 
lennie a járulékos termékek más 
szolgáltatótól való megvásárlására.
2. A kölcsönkamatláb nem függhet a 
járulékos szolgáltatások meghatározott 
szolgáltató általi folyamatos nyújtásától, 
kivéve, ha a járulékos termék a 
hiteltermék elválaszthatatlan részét 
alkotja és a fogyasztó számára objektív 
előnye van.
3. A tagállamok intézkedéseket hoznak a 
devizahitelek betiltására, kivéve, ha a 
fogyasztó jövedelmét az adott devizában 
kapja.
4.  A tagállamok intézkedéseket hoznak a 
beugrató kamatok betiltására.

Or. en

Módosítás 178
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A járulékos szolgáltatás nyújtójának 
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szabad megválasztása
1. A fogyasztónak mindig jogosultnak kell 
lennie a járulékos termékek más 
szolgáltatótól való megvásárlására.
2. A kölcsönkamatláb nem függhet a 
járulékos szolgáltatások meghatározott 
szolgáltató általi folyamatos nyújtásától, 
kivéve, ha a járulékos termék a 
hiteltermék elválaszthatatlan részét 
alkotja és a fogyasztó számára objektív 
előnye van.

Or. en

Indokolás

Tisztességtelen és versenyellenes lenne a fogyasztókat arra kötelezni, hogy több terméket és 
szolgáltatást ugyanattól a szolgáltatótól vegyenek meg. Néhány piacon kialakították a 
kapcsolt szerződések rendszerét annak érdekében, hogy a fogyasztókat meghatározott 
járulékos termékekhez kössék. Még ha az ajánlat teljes egészében előnyös is a fogyasztó 
számára a szerződés aláírásának időpontjában, ez nem feltétlenül lesz így néhány év 
elteltével. Az eltérő szerződések között létrehozott kapcsolás meggátolja a fogyasztót abban, 
hogy előnyt húzzon a piaci változásokból.

Módosítás 179
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők 
vagy adott esetben a hitelközvetítők a 
hitelmegállapodásokra vonatkozó általános 
tájékoztatást tartós adathordozón vagy 
elektronikus formában mindenkor 
hozzáférhetővé tegyék.

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők 
a hitelmegállapodásokra vonatkozó 
általános tájékoztatást tartós adathordozón 
és/vagy kérésre elektronikus formában 
mindenkor hozzáférhetővé tegyék és a 
fogyasztóhoz eljuttassák, közvetlen eladás 
esetében a hitelezők maguk vagy pedig 
hitelközvetítő útján.

Or. en
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Indokolás

Nem egyértelmű, hogy a dokumentum elkészítése kinek a felelőssége. A közvetítők nem minden 
esetben rendelkeznek hozzáféréssel az összes felsorolt információhoz. Ezért a hitelező 
felelősségének kell lennie ezen információk közvetítőnek vagy – ha a hitelező közvetlenül 
forgalmaz – közvetlenül a fogyasztónak történő megadásának.

Módosítás 180
María Irigoyen Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők 
vagy adott esetben a hitelközvetítők a 
hitelmegállapodásokra vonatkozó általános 
tájékoztatást tartós adathordozón vagy 
elektronikus formában mindenkor 
hozzáférhetővé tegyék.

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők 
vagy adott esetben a hitelközvetítők a 
hitelmegállapodásokra vonatkozó elérhető 
és érthető általános tájékoztatást tartós 
adathordozón vagy elektronikus formában 
mindenkor hozzáférhetővé tegyék.

Or. es

Módosítás 181
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános tájékoztatásnak legalább a 
következőket magában kell foglalnia:

Az általános tájékoztatásnak a 
következőket magában kell foglalnia:

Or. en

Indokolás

A maximális harmonizáció az egész Unióban azonos fogyasztóvédelmi szintet nyújtana.

Módosítás 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a biztosítékok formája; c) a biztosítékok formája, beleértve azt a 
lehetőséget, hogy a biztosíték más 
tagállamban is lehessen;

Or. en

Módosítás 183
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a hitel fogyasztó által viselt teljes 
költségét és a teljeshiteldíj-mutatót 
szemléltető példa;

g) a hitel fogyasztó által viselt teljes 
költségének és a teljeshiteldíj-mutatónak a 
reprezentatív példája;

Or. en

Módosítás 184
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az, hogy van-e lehetőség lejárat előtti 
visszafizetésre, és ha igen, a lejárat előtti 
visszafizetéshez kapcsolódó feltételek 
leírása;

i) a lejárat előtti visszafizetéshez 
kapcsolódó feltételek leírása;

Or. en
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Módosítás 185
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az, hogy szükség van-e az ingatlan 
értékbecslésére, és ha igen, azt kinek kell 
elvégeznie;

j) az ingatlan értékelési jelentés 
fogyasztóra fennálló következményei, 
beleértve, hogy azt kinek kell elvégeznie és 
a kapcsolódó költségeket;

Or. en

Indokolás

Az „az, hogy szükség van-e az ingatlan értékbecslésére” mérlegelést lehetővé tevő kikötés 
törlésével az új szövegből az következik, hogy az értékbecslés minden lakáscélú 
hitelmegállapodáshoz szükséges.

Módosítás 186
María Irigoyen Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) figyelmeztetést arról a kockázatról, 
hogy a hitelmegállapodáshoz kapcsolódó 
kötelezettségek nemteljesítése esetén a 
lakóingatlan elveszíthető, ha a hitel 
fedezete lakóingatlan-jelzálog vagy a 
tagállamokban a lakóingatlanokra 
általánosan alkalmazott más hasonló 
biztosíték, illetve a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó valamely jog.

Or. es

Módosítás 187
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) arra vonatkozó tájékoztatás, hogy 
hogyan lehet információhoz jutni a 
hitelmegállapodás kamatát érintő 
adókedvezményekről vagy más állami 
támogatásokról.

törölve

Or. en

Indokolás

A fogyasztónak a hitelmegállapodás megkötésére vonatkozó döntését nem szabad 
adókedvezményekre alapoznia. Mindenesetre köztudott, hogy az adókedvezményekre 
vonatkozó információkat az adóhatóságtól lehet megkérdezni.

Módosítás 188
María Irigoyen Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) arra vonatkozó tájékoztatás, hogy 
hogyan lehet információhoz jutni a 
hitelmegállapodás kamatát érintő 
adókedvezményekről vagy más állami 
támogatásokról.

k) arra vonatkozó tájékoztatás, hogy 
hogyan lehet információhoz jutni a 
hitelmegállapodás kamatát érintő
kötelezettségekről és adókedvezményekről 
vagy más állami támogatásokról;

Or. es

Módosítás 189
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező, A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező, 
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és adott esetben a hitelközvetítő, azután, 
hogy a fogyasztó a 14. cikknek 
megfelelően megadta igényeiről, pénzügyi 
helyzetéről és preferenciáiról a szükséges 
információkat, indokolatlan késedelem 
nélkül biztosítja a fogyasztó számára azt a 
személyre szabott információt, amely 
alapján a fogyasztó össze tudja hasonlítani 
a piacon elérhető hiteleket, értékelni tudja 
azok hatását és tájékozott döntést tud hozni 
arról, hogy kössön-e hitelmegállapodást. 
Ezeket az információkat nyomtatott 
formában vagy más tartós adathordozón, a 
II. mellékletben foglalt európai 
szabványosított információs adatlap 
felhasználásával kell rendelkezésre 
bocsátani.

és adott esetben a hitelközvetítő, azután, 
hogy a fogyasztó a 14. cikknek 
megfelelően megadta igényeiről, pénzügyi 
helyzetéről és preferenciáiról a szükséges 
információkat, indokolatlan késedelem 
nélkül biztosítja a fogyasztó számára azt a 
személyre szabott információt, amely 
alapján a fogyasztó össze tudja hasonlítani 
a piacon elérhető hiteleket, értékelni tudja 
azok hatását és tájékozott döntést tud hozni 
arról, hogy kössön-e hitelmegállapodást. A 
tagállamok előírhatják, hogy a 
fogyasztónak ezt az értékelési és 
mérlegelési lehetőségét azáltal védik, hogy 
a 2008/48/EK irányelv rendelkezéseivel 
összhangban törvényi vagy szerződéses 
elállási jogot biztosítanak számára. Ezeket 
az információkat nyomtatott formában 
vagy más tartós adathordozón, a II. 
mellékletben foglalt európai 
szabványosított információs adatlap 
felhasználásával kell rendelkezésre 
bocsátani.

Or. de

Módosítás 190
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező, 
és adott esetben a hitelközvetítő, azután, 
hogy a fogyasztó a 14. cikknek 
megfelelően megadta igényeiről, pénzügyi 
helyzetéről és preferenciáiról a szükséges 
információkat, indokolatlan késedelem 
nélkül biztosítja a fogyasztó számára azt a 
személyre szabott információt, amely 
alapján a fogyasztó össze tudja hasonlítani 
a piacon elérhető hiteleket, értékelni tudja 
azok hatását és tájékozott döntést tud hozni 
arról, hogy kössön-e hitelmegállapodást. 

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező, 
és adott esetben a hitelközvetítő, azután, 
hogy a fogyasztó megadta igényeiről, 
pénzügyi helyzetéről és preferenciáiról a 
szükséges információkat, haladéktalanul 
biztosítja a fogyasztó számára azt a 
személyre szabott információt, amely 
alapján a fogyasztó össze tudja hasonlítani 
a piacon elérhető hiteleket, értékelni tudja 
azok hatását és tájékozott döntést tud hozni 
arról, hogy kössön-e hitelmegállapodást. 
Ezeket az információkat nyomtatott 
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Ezeket az információkat nyomtatott 
formában vagy más tartós adathordozón, a 
II. mellékletben foglalt európai 
szabványosított információs adatlap 
felhasználásával kell rendelkezésre 
bocsátani.

formában vagy más tartós adathordozón, a 
II. mellékletben foglalt európai 
szabványosított információs adatlap 
felhasználásával, ingyenesen kell 
rendelkezésre bocsátani.

Or. en

Módosítás 191
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező, 
és adott esetben a hitelközvetítő, azután, 
hogy a fogyasztó a 14. cikknek 
megfelelően megadta igényeiről, pénzügyi 
helyzetéről és preferenciáiról a szükséges 
információkat, indokolatlan késedelem 
nélkül biztosítja a fogyasztó számára azt a 
személyre szabott információt, amely 
alapján a fogyasztó össze tudja hasonlítani 
a piacon elérhető hiteleket, értékelni tudja 
azok hatását és tájékozott döntést tud hozni 
arról, hogy kössön-e hitelmegállapodást. 
Ezeket az információkat nyomtatott 
formában vagy más tartós adathordozón, a 
II. mellékletben foglalt európai 
szabványosított információs adatlap 
felhasználásával kell rendelkezésre 
bocsátani.

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező, 
és adott esetben a hitelközvetítő, azután, 
hogy a fogyasztó a 14. cikknek 
megfelelően megadta igényeiről, pénzügyi 
helyzetéről és preferenciáiról a szükséges 
információkat, indokolatlan késedelem 
nélkül biztosítja a fogyasztó számára azt a 
személyre szabott információt, amely 
alapján a fogyasztó össze tudja hasonlítani 
a piacon elérhető hiteleket, értékelni tudja 
azok hatását és tájékozott döntést tud hozni 
arról, hogy kössön-e hitelmegállapodást. 
Ezeket az információkat nyomtatott 
formában vagy más tartós adathordozón 
szabványosított információs adatlap 
felhasználásával és ingyenesen kell 
rendelkezésre bocsátani. A tagállamok a 
II. mellékletben meghatározott európai 
szabványosított információs adatlapot 
használják, kivéve, ha ennél megfelelőbb 
nemzeti információs adatlapot fejlesztettek 
ki vagy ilyen adatlap kifejlesztéséig, és 
ahhoz minden érdekelt – a fogyasztói 
érdekképviseleteket beleértve -
hozzájárult.

Or. en



PE475.786v01-00 58/125 AM\881849HU.doc

HU

Indokolás

Számos tagállam már bevezette a szerződéskötést megelőző tájékoztatókat és ezért meg kell 
engedni az európai szabványosított információs adatlap vagy ezzel egyenértékű dokumentum 
használatát.

Módosítás 192
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező,
és adott esetben a hitelközvetítő, azután, 
hogy a fogyasztó a 14. cikknek 
megfelelően megadta igényeiről, pénzügyi 
helyzetéről és preferenciáiról a szükséges 
információkat, indokolatlan késedelem 
nélkül biztosítja a fogyasztó számára azt a 
személyre szabott információt, amely 
alapján a fogyasztó össze tudja hasonlítani 
a piacon elérhető hiteleket, értékelni tudja 
azok hatását és tájékozott döntést tud hozni 
arról, hogy kössön-e hitelmegállapodást. 
Ezeket az információkat nyomtatott 
formában vagy más tartós adathordozón, a 
II. mellékletben foglalt európai 
szabványosított információs adatlap 
felhasználásával kell rendelkezésre 
bocsátani.

Kellő időben azt megelőzően, hogy a 
fogyasztót bármilyen hitelmegállapodás 
vagy ajánlat kötelezné, a hitelező, és adott 
esetben a hitelközvetítő a hitelező által 
ajánlott feltételek mellett és a fogyasztótól 
az igényeire, pénzügyi helyzetére és 
preferenciáira vonatkozóan kapott 
információk alapján megadja a fogyasztó 
számára azt a személyre szabott 
információt, amely alapján a fogyasztó 
össze tudja hasonlítani a piacon elérhető 
hiteleket, értékelni tudja azok hatását és 
tájékozott döntést tud hozni arról, hogy 
kössön-e hitelmegállapodást Ezeket az 
információkat nyomtatott formában vagy 
más tartós adathordozón, a II. mellékletben 
foglalt európai szabványosított információs 
adatlap felhasználásával kell rendelkezésre 
bocsátani.

Or. en

Indokolás

A rendelkezést hozzá kell igazítani a fogyasztói hitelekről szóló irányelvhez és a pénzügyi 
szolgáltatások távértékesítéséről szóló irányelvvel. Ez a hozzáigazítás egyben a bürokrácia 
csökkenését is eredményezi, mivel a hitelezőnek nem lesz kötelessége kétszer átadnia az 
európai szabványosított információs adatlapot.

Módosítás 193
Cristian Silviu Buşoi
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező, 
és adott esetben a hitelközvetítő, azután, 
hogy a fogyasztó a 14. cikknek 
megfelelően megadta igényeiről, pénzügyi 
helyzetéről és preferenciáiról a szükséges 
információkat, indokolatlan késedelem 
nélkül biztosítja a fogyasztó számára azt a 
személyre szabott információt, amely 
alapján a fogyasztó össze tudja hasonlítani 
a piacon elérhető hiteleket, értékelni tudja 
azok hatását és tájékozott döntést tud hozni 
arról, hogy kössön-e hitelmegállapodást. 
Ezeket az információkat nyomtatott 
formában vagy más tartós adathordozón, a 
II. mellékletben foglalt európai 
szabványosított információs adatlap 
felhasználásával kell rendelkezésre 
bocsátani.

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező, 
és adott esetben a hitelközvetítő, azután, 
hogy a fogyasztó a 14. cikknek 
megfelelően megadta igényeiről, pénzügyi 
helyzetéről és preferenciáiról a szükséges 
információkat, indokolatlan 
haladéktalanul biztosítja a fogyasztó 
számára azt a személyre szabott 
információt, amely alapján a fogyasztó 
össze tudja hasonlítani a piacon elérhető 
hiteleket, értékelni tudja azok hatását és 
tájékozott döntést tud hozni arról, hogy 
kössön-e hitelmegállapodást. Ezeket az 
információkat nyomtatott formában vagy 
más tartós adathordozón, a II. mellékletben 
foglalt európai szabványosított információs 
adatlap felhasználásával, ingyenesen kell 
rendelkezésre bocsátani.

Or. en

Indokolás

Az európai szabványosított információs adatlapot ingyenesen kell a fogyasztónak biztosítani.

Módosítás 194
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy ha a 
fogyasztónak a hitelezőre nézve kötelező 
erejű ajánlatot tesznek, azt kísérje európai 
szabványosított információs adatlap. Ilyen 
körülmények között a tagállamok 
biztosítják, hogy a szerződés megkötési 
módjától függetlenül a hitelmegállapodást 

törölve
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ne lehessen megkötni addig, amíg a 
fogyasztónak volt elegendő ideje 
összehasonlítani az ajánlatokat, értékelni 
azok hatását és tájékozott döntést hozni 
valamely ajánlat elfogadásáról.

Or. en

Indokolás

A javasolt szabály jogbizonytalanságot teremtene, mivel az egyes hitelező nem tudja, hogy a 
fogyasztó kapott-e és mikor ajánlatokat más hitelezőktől és nem lenne helyénvaló ezt a 
fogyasztótól megkérdezni. Emellett nem egyértelmű, hogy a szabály be nem tartásának mi 
lenne a következménye.

Módosítás 195
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy ha a 
fogyasztónak a hitelezőre nézve kötelező 
erejű ajánlatot tesznek, azt kísérje európai 
szabványosított információs adatlap. Ilyen 
körülmények között a tagállamok 
biztosítják, hogy a szerződés megkötési 
módjától függetlenül a hitelmegállapodást 
ne lehessen megkötni addig, amíg a 
fogyasztónak volt elegendő ideje 
összehasonlítani az ajánlatokat, értékelni 
azok hatását és tájékozott döntést hozni 
valamely ajánlat elfogadásáról.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztónak az európai szabványosított 
információs adatlap kíséretében átadják a 
hitelmegállapodás tervezetét. A tagállamok 
biztosítják, hogy a szerződés megkötési 
módjától függetlenül a hitelmegállapodást 
ne lehessen megkötni addig, amíg a 
fogyasztónak volt elegendő ideje 
összehasonlítani az ajánlatokat, értékelni 
azok hatását és tájékozott döntést hozni 
valamely ajánlat elfogadásáról.

Or. en

Módosítás 196
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az európai 
szabványosított információs adatlap 
egyértelműen megjelölt olyan időtartamig 
legyen érvényes, mely kellően hosszú 
ahhoz, hogy a fogyasztó 
összehasonlíthassa a piacon elérhető 
ajánlatokat.

Or. en

Indokolás

Az európai szabványosított információs adatlap érvényességi ideje ahhoz szükséges, hogy a 
fogyasztó összehasonlíthassa a piacon elérhető ajánlatokat. Magától értetődő, hogy az 
európai szabványosított információs adatlap csak akkor érvényes, ha a fogyasztó pénzügyi 
helyzetéről helytálló információkat adott meg.

Módosítás 197
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bármely további olyan tájékoztatást, 
amelyet a hitelező vagy adott esetben a 
hitelközvetítő a fogyasztónak nyújthat, 
külön dokumentumban kell megadni, 
amely az európai szabványosított 
információs adatlaphoz mellékelhető.

Bármely további olyan tájékoztatást, 
amelyet a hitelező vagy adott esetben a 
hitelközvetítő a fogyasztónak nyújthat, 
külön dokumentumban kell megadni, 
amely az európai szabványosított 
információs adatlaphoz mellékelhető.

Azokban a tagállamokban, amelyek 
szigorú egyeztetési szabályokat írnak elő a 
jelzáloghitel-intézmények a jelzáloghitelei 
(eszközei) és jelzálogkötvényei (forrásai) 
között, a kamatlábnak az európai 
szabványosított információs adatlapban 
való feltüntetése függhet a változó piaci 
feltételektől.

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

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. 
cikkben meghatározott feltételek mellett a 
Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) 
bekezdésében meghatározott általános 
tájékoztatási elemek, és a II. mellékletben 
meghatározott európai szabványosított 
információs adatlap tartalmának és 
formátumának módosítására.

törölve

Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok szükség esetén:
a) módosítják az e cikk (1) bekezdésében 
meghatározott általános tájékoztatási 
elemek jegyzékét;
b) törölnek a II. mellékletben 
meghatározott valamely tájékoztatási 
elemet;
c) kiegészítik a II. mellékletben 
meghatározott tájékoztatásielem-
jegyzéket;
d) módosítják a II. mellékletben 
meghatározott európai szabványosított 
információs adatlap tartalmának 
megjelenítését;
e) részletes útmutatást adnak a II. 
mellékletben meghatározott európai 
szabványosított információs adatlap 
kitöltéséhez.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló hatáskörök nagy száma erősen problematikus. A hatáskörök igen 
nyitottak, a célkitűzések és a hatáskörátruházás tartalmának egyértelmű meghatározása 
nélkül, és a javaslat lényegi elemeire vonatkoznak. Idővel valószínűleg egyre több eltérő 
szabályra vezetnének, egyfelől a hagyományos fogyasztói hitelek, másfelől a lakáshitelek és 
jelzáloghitelek vonatkozásában.



AM\881849HU.doc 63/125 PE475.786v01-00

HU

Módosítás 199
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. 
cikkben meghatározott feltételek mellett a 
Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) 
bekezdésében meghatározott általános 
tájékoztatási elemek, és a II. mellékletben 
meghatározott európai szabványosított 
információs adatlap tartalmának és 
formátumának módosítására.

törölve

Or. en

Módosítás 200
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) módosítják a II. mellékletben 
meghatározott európai szabványosított 
információs adatlap tartalmának 
megjelenítését;

törölve

Or. en

Módosítás 201
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) részletes útmutatást adnak a II. 
mellékletben meghatározott európai 
szabványosított információs adatlap 
kitöltéséhez.

törölve

Or. en

Módosítás 202
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező 
vagy hitelközvetítő a fogyasztó kérelmére
díjmentesen a fogyasztó rendelkezésére 
bocsássa a hitelmegállapodás-tervezet egy 
példányát. E rendelkezés nem 
alkalmazandó abban az esetben, ha a 
kérelem benyújtásának időpontjában a 
hitelező nem kívánja megkötni a 
fogyasztóval a hitelmegállapodást.

5. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező 
vagy hitelközvetítő díjmentesen a 
fogyasztó rendelkezésére bocsássa a 
hitelmegállapodás-tervezet egy példányát.

Or. en

Módosítás 203
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező 
vagy hitelközvetítő a fogyasztó kérelmére 
díjmentesen a fogyasztó rendelkezésére 
bocsássa a hitelmegállapodás-tervezet egy 
példányát. E rendelkezés nem 
alkalmazandó abban az esetben, ha a 

5. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező 
vagy hitelközvetítő a fogyasztó kérelmére 
díjmentesen a fogyasztó rendelkezésére 
bocsássa a hitelmegállapodás-tervezet egy 
példányát. E rendelkezés nem 
alkalmazandó abban az esetben, ha a 
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kérelem benyújtásának időpontjában a 
hitelező nem kívánja megkötni a 
fogyasztóval a hitelmegállapodást.

kérelem benyújtásának időpontjában a 
hitelező nem kívánja megkötni a 
fogyasztóval a hitelmegállapodást.
Emellett ismeretes, hogy a hitelezőnek 
vagy adott esetben a hitelközvetítőnek 
valamennyi szerződéskötést megelőző 
információt ingyenesen kell a fogyasztó 
rendelkezésére bocsátania.

Or. en

Módosítás 204
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Változó kamatozás
1. A tagállamok intézkedéseket fogadnak 
el a fogyasztók változó kamatláb jelentős 
változása esetén bekövetkező nemteljesítés 
elleni védelmére.
Ha a tagállamok nem állapítanak meg 
általános legmagasabb értéket a változó 
kamatláb tekintetében, biztosítaniuk kell, 
hogy valamennyi hitelező meghatározzon 
ilyen legmagasabb értéket. A 
hitelképességet e legmagasabb érték 
alapján kell vizsgálni.
2. A kamatláb változását csak objektív, 
megbízható, nyilvános és a hitelezőtől 
független indexekre – mint amilyenek a 
piaci kamatlábak – lehet alapítani.
3. A kamatláb emelkedésekor a fogyasztó 
számára minden esetben lehetségesnek 
kell lennie a visszafizetési időtartam 
legfeljebb 5 évvel történő, további költség 
és a törlesztő részletek növekedése nélküli 
meghosszabbítása választásának.
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Or. en

Módosítás 205
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Járulékos szolgáltatások kapcsolása
1. A tagállamok megtiltják a hitelezők 
vagy hitelközvetítők számára, hogy a 
hitelmegállapodásra vonatkozó 
ajánlattételt a hitelezők vagy a 
hitelközvetítők által meghatározott, 
konkrét szolgáltatásnyújtó által kínált 
biztosítás vagy más pénzügyi termék 
vásárlásának feltételéhez kössék, a 
folyószámlanyitás kivételével.
2. A lakáscélú hitelmegállapodáshoz 
kapcsolódó járulékos szolgáltatás 
nyújtójának személyében bekövetkezett 
változás nem lehet hatással a lakáscélú 
hitelmegállapodás hitelkamatára vagy a 
hitelmegállapodás bármely más elemére.

Or. en

Indokolás

Ezeket a szabályokat néhány tagállamban már alkalmazni kell. A hitelt nem szabad a kapcsolt 
járulékos szolgáltatások megvásárlásától függővé tenni. A fogyasztókat védeni kell a 
járulékos szolgáltatás nyújtójának személyében bekövetkezett változás miatt hitelkamatláb-
növekedéstől.

Módosítás 206
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 3. cikk e) pontjában felsorolt 
szolgáltatások bármelyikének teljesítését 
megelőzően a hitelközvetítőnek a 
fogyasztó rendelkezésére kell bocsátania 
legalább a következő információkat:

1. A 3. cikk e) pontjában felsorolt 
szolgáltatások bármelyikének teljesítését 
megelőzően a hitelközvetítőnek 
ingyenesen a fogyasztó rendelkezésére kell 
bocsátania legalább a következő 
információkat:

Or. en

Módosítás 207
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) nem szerződéses hitelközvetítők 
esetében a jutalék létezése, amelyet adott 
esetben a hitelező fizet a hitelközvetítőnek 
a szolgáltatásaiért.

h) a jutalék vagy más típusú 
ellenszolgáltatás – köztük a természetbeni 
ellenszolgáltatást – létezése, amelyet adott 
esetben a hitelező vagy bármely harmadik 
hitelközvetítőnek a szolgáltatásaiért

Or. en

Módosítás 208
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A nem szerződéses hitelközvetítők a 
fogyasztó kérésére tájékoztatást adnak a 
fogyasztónak kínált hitelmegállapodásokat 
nyújtó különböző hitelezők által fizetendő 
jutalékok szintjében mutatkozó 
eltérésekről. A fogyasztót tájékoztatni kell 
arról, hogy jogában áll ilyen információt 
kérni.

2. A hitelközvetítők abszolút értékben 
kifejezett tájékoztatást adnak a 
fogyasztónak kínált hitelmegállapodásokat 
nyújtó különböző hitelezők által fizetendő 
jutalékok szintjében mutatkozó 
eltérésekről.
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Or. en

Módosítás 209
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 
28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1) bekezdésében meghatározott, a 
fogyasztónak a hitelközvetítőkről 
nyújtandó tájékoztatási elemek 
jegyzékének frissítésére.

törölve

A Bizottság mindenekelőtt az ilyen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadása során szükség esetén 
módosítja az e cikk (1) bekezdésében 
meghatározott tájékoztatási elemek 
jegyzékét.

Or. en

Módosítás 210
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az e cikk (1) bekezdése egységes 
alkalmazási feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap, 
hogy szükség esetén meghatározza az e 
cikk (1) bekezdésében rögzített 
tájékoztatási elemek szabványosított 
formátumát és a megjelenítését.

törölve

Or. en
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Módosítás 211
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők 
és adott esetben a hitelközvetítők 
megfelelő magyarázattal szolgáljanak a 
fogyasztónak a javasolt 
hitelmegállapodás(ok)ról és az esetleges 
járulékos szolgáltatás(ok)ról annak 
érdekében, hogy a fogyasztó olyan 
helyzetbe kerüljön, amelyben képes 
értékelni, hogy a javasolt 
hitelmegállapodások megfelelőek-e igényei 
és pénzügyi helyzete szempontjából. A 
megfelelő magyarázat személyre szabott 
tájékoztatást tartalmaz a kínált hitelek 
jellemzőiről, ugyanakkor nem fogalmaz 
meg ajánlást. A hitelezők és adott esetben 
a hitelközvetítők minden szükséges 
eszközzel pontosan felmérik a fogyasztó 
hitellel kapcsolatos ismereteit és 
tapasztalatát, hogy a hitelező vagy 
hitelközvetítő meghatározhassa a 
fogyasztónak nyújtandó magyarázatok 
szintjét, és ennek megfelelően 
módosíthassa a magyarázatokat.

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők 
és adott esetben a hitelközvetítők 
megfelelő magyarázattal szolgáljanak a 
fogyasztónak a javasolt 
hitelmegállapodás(ok)ról és az esetleges 
járulékos szolgáltatás(ok)ról annak 
érdekében, hogy a fogyasztó olyan 
helyzetbe kerüljön, amelyben képes 
értékelni, hogy a javasolt 
hitelmegállapodások megfelelőek-e igényei 
és pénzügyi helyzete szempontjából. A 
megfelelő magyarázat személyre szabott 
tájékoztatást tartalmaz a kínált hitelek 
alapvető jellemzőiről, ugyanakkor nem 
fogalmaz meg ajánlást.

Or. en

Módosítás 212
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők 
és adott esetben a hitelközvetítők 

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők
és adott esetben a hitelközvetítők 
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megfelelő magyarázattal szolgáljanak a 
fogyasztónak a javasolt 
hitelmegállapodás(ok)ról és az esetleges 
járulékos szolgáltatás(ok)ról annak 
érdekében, hogy a fogyasztó olyan 
helyzetbe kerüljön, amelyben képes 
értékelni, hogy a javasolt 
hitelmegállapodások megfelelőek-e igényei 
és pénzügyi helyzete szempontjából. A 
megfelelő magyarázat személyre szabott 
tájékoztatást tartalmaz a kínált hitelek 
jellemzőiről, ugyanakkor nem fogalmaz 
meg ajánlást. A hitelezők és adott esetben a 
hitelközvetítők minden szükséges 
eszközzel pontosan felmérik a fogyasztó 
hitellel kapcsolatos ismereteit és 
tapasztalatát, hogy a hitelező vagy 
hitelközvetítő meghatározhassa a 
fogyasztónak nyújtandó magyarázatok 
szintjét, és ennek megfelelően 
módosíthassa a magyarázatokat.

megfelelő magyarázattal szolgáljanak a 
fogyasztónak a javasolt 
hitelmegállapodás(ok)ról és az esetleges 
járulékos szolgáltatás(ok)ról annak 
érdekében, hogy a fogyasztó olyan 
helyzetbe kerüljön, amelyben képes 
értékelni, hogy a javasolt 
hitelmegállapodások megfelelőek-e igényei 
és pénzügyi helyzete szempontjából. A 
megfelelő magyarázat személyre szabott 
tájékoztatást tartalmaz a kínált hitelek 
jellemzőiről, beleértve azok költségét és 
kockázatait, ugyanakkor nem fogalmaz 
meg ajánlást. A hitelezők és adott esetben a 
hitelközvetítők minden szükséges 
eszközzel pontosan felmérik a fogyasztó 
hitellel kapcsolatos ismereteit és 
tapasztalatát, hogy a hitelező vagy 
hitelközvetítő meghatározhassa a 
fogyasztónak nyújtandó magyarázatok
szintjét, és ennek megfelelően 
módosíthassa a magyarázatokat.

Or. en

Módosítás 213
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők 
és adott esetben a hitelközvetítők 
megfelelő magyarázattal szolgáljanak a 
fogyasztónak a javasolt 
hitelmegállapodás(ok)ról és az esetleges 
járulékos szolgáltatás(ok)ról annak 
érdekében, hogy a fogyasztó olyan 
helyzetbe kerüljön, amelyben képes 
értékelni, hogy a javasolt 
hitelmegállapodások megfelelőek-e igényei 
és pénzügyi helyzete szempontjából. A 
megfelelő magyarázat személyre szabott 
tájékoztatást tartalmaz a kínált hitelek 

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők 
és a hitelközvetítők megfelelő 
magyarázattal szolgáljanak a fogyasztónak 
a javasolt hitelmegállapodás(ok)ról és az 
esetleges járulékos szolgáltatás(ok)ról 
annak érdekében, hogy a fogyasztó olyan 
helyzetbe kerüljön, amelyben képes 
értékelni, hogy a javasolt 
hitelmegállapodások megfelelőek-e igényei 
és pénzügyi helyzete szempontjából. A 
megfelelő magyarázat személyre szabott 
tájékoztatást tartalmaz a kínált hitelek 
jellemzőiről, beleértve azok költségét és 
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jellemzőiről, ugyanakkor nem fogalmaz 
meg ajánlást. A hitelezők és adott esetben
a hitelközvetítők minden szükséges 
eszközzel pontosan felmérik a fogyasztó 
hitellel kapcsolatos ismereteit és 
tapasztalatát, hogy a hitelező vagy 
hitelközvetítő meghatározhassa a 
fogyasztónak nyújtandó magyarázatok 
szintjét, és ennek megfelelően 
módosíthassa a magyarázatokat.

kockázatait, ugyanakkor nem fogalmaz 
meg ajánlást. A hitelezők és a 
hitelközvetítők minden szükséges 
eszközzel felmérik a fogyasztó hitellel 
kapcsolatos ismereteit és tapasztalatát, 
hogy a hitelező vagy hitelközvetítő 
meghatározhassa a fogyasztónak nyújtandó 
magyarázatok szintjét, és ennek 
megfelelően módosíthassa a 
magyarázatokat.

Or. en

Indokolás

Nincs objektív indok a hitelező és a hitelközvetítő közötti különbségtételre, mivel a fogyasztók 
időnként csak a közvetítőkkel kerülnek kapcsolatba. Ezért a magyarázat adására vonatkozó 
kötelezettségnek egyformán kell mindkét kategóriára vonatkoznia. Mindazonáltal aránytalan 
lenne a hitelezők és hitelközvetítők tudásszint „pontos” értékelésére való felkérése, mivel ez a 
gyakorlatban lehetetlennek bizonyulhat.

Módosítás 214
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A teljeshiteldíj-mutatót, amely éves 
alapon a hitelező és a fogyasztó 
megállapodása szerinti valamennyi 
jövőbeli vagy meglevő 
kötelezettségvállalás (lehívások, 
visszafizetések és díjak) jelenértékének 
felel meg, az I. mellékletben meghatározott 
matematikai képletnek megfelelően kell 
kiszámítani.

1. A teljeshiteldíj-mutatót, amely éves 
alapon a hitelező és a fogyasztó 
megállapodása szerinti valamennyi 
jövőbeli vagy meglevő 
kötelezettségvállalás (lehívások, 
visszafizetések és díjak) jelenértékének 
felel meg, az I. mellékletben meghatározott 
matematikai képletnek megfelelően kell 
kiszámítani. A teljeshiteldíj-mutató 
megfelelően figyelembe veszi valamennyi 
releváns tényező hatását. A teljeshiteldíj-
mutatónak tartalmaznia kell valamennyi 
költséget és a hitelösszeg visszafizetését 
szolgáló részszerződések pénzforgalmát.

Or. en
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Módosítás 215
Damien Abad

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A teljeshiteldíj-mutató kiszámítása céljából 
meg kell határozni a hitel fogyasztó által 
viselt teljes költségét azon díjak 
kivételével, amelyeket a fogyasztónak 
abban az esetben kell megfizetnie, ha a 
hitelmegállapodásban meghatározott 
kötelezettségeinek bármelyikét nem 
teljesíti.

A teljeshiteldíj-mutató kiszámítása céljából 
meg kell határozni a hitelező által a 
hitelmegállapodás megkötéséért és 
végrehajtásáért a saját javára beszedett 
költségek összegét.

Or. fr

Módosítás 216
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hitel megszerzéséhez kötelező 
számlát nyitni, az ilyen számla 
fenntartásának költségeit, a számlával 
kapcsolatos fizetési ügyletek és lehívások 
céljára egyaránt szolgáló fizetési eszköz 
használatának költségeit, és a fizetési 
ügyletekkel kapcsolatos egyéb költségeket 
bele kell számítani a hitel fogyasztó által 
viselt teljes költségébe, kivéve, ha 
költségeket a hitelmegállapodásban vagy 
a fogyasztóval kötött egyéb 
megállapodásban egyértelműen és 
elkülönítve feltüntették.

Ha a hitel megszerzéséhez kötelező 
számlát nyitni, az ilyen számla 
fenntartásának költségeit, a számlával 
kapcsolatos fizetési ügyletek és lehívások 
céljára egyaránt szolgáló fizetési eszköz 
használatának költségeit, és a fizetési 
ügyletekkel kapcsolatos egyéb költségeket 
bele kell számítani a fogyasztó hitel által 
viselt teljes költségébe.

Or. en
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Módosítás 217
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Olyan hitelmegállapodások esetében, 
amelyek a teljeshiteldíj-mutatóban foglalt 
hitelkamatláb és adott esetben más díjak –
a számítás idején nem számszerűsíthető –
változását lehetővé tévő rendelkezéseket 
tartalmaznak, a teljeshiteldíj-mutatót azon 
feltevés alapján kell kiszámítani, hogy a 
hitelkamatláb és más díjak kiszámítása a 
szerződés aláírásakor meghatározott 
szinten történik.

4. Olyan hitelmegállapodások esetében, 
amelyek a teljeshiteldíj-mutatóban foglalt 
hitelkamatláb és adott esetben más díjak –
a számítás idején nem számszerűsíthető –
változását lehetővé tévő rendelkezéseket 
tartalmaznak, a teljeshiteldíj-mutatót azon 
feltevés alapján kell kiszámítani, hogy a 
hitelkamatláb és más díjak kiszámítása a 
szerződés aláírásakor meghatározott 
szinten történik.

Ha a fogyasztó más járulékos szolgáltatót 
jelöl meg, a hitelezőnek és a 
hitelközvetítőnek e járulékos 
szolgáltatások költségei alapján újra kell 
számítania a THM-et.

Or. en

Módosítás 218
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A felek azonban a hitelmegállapodásban 
megegyezhetnek úgy is, hogy az (1) 
bekezdésben említett információkról a 
fogyasztó időszakosan kap tájékoztatást 
azokban az esetekben, amikor a 
hitelkamatláb változása közvetlenül 
összefügg egy referencia-kamatláb 
változásával, és az új referencia-kamatlábat 
megfelelő módon nyilvánosságra hozzák, 
továbbá az új referencia-kamatlábra 
vonatkozó tájékoztatás a hitelező hivatali 

2. A felek azonban a hitelmegállapodásban 
megegyezhetnek úgy is, hogy az (1) 
bekezdésben említett információkról a 
fogyasztó időszakosan kap tájékoztatást 
azokban az esetekben, amikor a 
hitelkamatláb változása közvetlenül 
összefügg egy referencia-kamatláb 
változásával, és az új referencia-kamatlábat 
megfelelő módon nyilvánosságra hozzák, 
továbbá az új referencia-kamatlábra 
vonatkozó tájékoztatás a hitelező hivatali 
helyiségében is hozzáférhető. és arról a 
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helyiségében is hozzáférhető. fogyasztó személyes értesítést kap, az új 
havi törlesztőrészlet összegével együtt.

Or. en

Módosítás 219
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A felek azonban a 
hitelmegállapodásban megegyezhetnek 
úgy is, hogy az (1) bekezdésben említett 
információkról a fogyasztó időszakosan 
kap tájékoztatást azokban az esetekben, 
amikor a hitelkamatláb változása 
közvetlenül összefügg egy referencia-
kamatláb változásával, és az új referencia-
kamatlábat megfelelő módon 
nyilvánosságra hozzák, továbbá az új 
referencia-kamatlábra vonatkozó 
tájékoztatás a hitelező hivatali 
helyiségében is hozzáférhető.

törölve

Or. en

Indokolás

Tekintettel a kamatlábváltozás fogyasztóra gyakorolt közvetlen hatását, a nyilvános 
értesítéshez képest megfelelőbb az egyedi értesítés.

Módosítás 220
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A felek azonban a hitelmegállapodásban 
megegyezhetnek úgy is, hogy az (1) 

2. A felek azonban a hitelmegállapodásban 
megegyezhetnek úgy is, hogy az (1) 
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bekezdésben említett információkról a 
fogyasztó időszakosan kap tájékoztatást 
azokban az esetekben, amikor a 
hitelkamatláb változása közvetlenül 
összefügg egy referencia-kamatláb 
változásával, és az új referencia-kamatlábat 
megfelelő módon nyilvánosságra hozzák, 
továbbá az új referencia-kamatlábra 
vonatkozó tájékoztatás a hitelező hivatali 
helyiségében is hozzáférhető.

bekezdésben említett információkról a
fogyasztó időszakosan kap tájékoztatást 
azokban az esetekben, amikor a 
hitelkamatláb változása közvetlenül 
összefügg egy referencia-kamatláb 
változásával, és az új referencia-kamatlábat 
megfelelő módon nyilvánosságra hozzák, 
továbbá az új referencia-kamatlábra 
vonatkozó tájékoztatás a hitelező hivatali 
helyiségében is hozzáférhető. A hitelező 
továbbra is folyamatosan tájékoztathatja a 
fogyasztókat a hitelkamat változásairól, 
amennyiben a hitelkamat nem közvetlenül 
feleltethető meg a referencia-
kamatlábnak, ha ilyen rendelkezések az 
irányelv hatálybalépése előtt is hatályban 
voltak.

Or. en

Indokolás

Néhány tagállamban a kamatlábak országos napilapokban való meghirdetése útján is 
tájékoztathatják a fogyasztókat a hitelkamatláb változásáról; amennyiben ez a gyakorlat az 
adott tagállamban létezik és széles körben elfogadott, a tagállamnak jogosultnak kell lennie e 
rendszer fenntartására.

Módosítás 221
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben a hitelkamatláb 
változását tőkepiaci aukció útján 
határozzák meg, és emiatt a hitelező 
számára nem lehetséges a változásról a 
fogyasztót a változás hatálybalépése előtt 
értesíteni, a hitelező az aukció előtt 
megfelelő idővel írásban tájékoztatja a 
hitelezőt a közelgő eljárásról és az új 
hitelkamatok várható szintjéről.

Or. en
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Indokolás

Amennyiben a hitelkamatláb változásait tőkepiaci aukciókon határozzák meg, a hitelező az 
aukció vége és a kötvények eladása előtt nem fogja tudni a pontos új kamatlábat.

Módosítás 222
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező 
a hitelmegállapodás megkötése előtt 
többek között a fogyasztó jövedelmére, 
megtakarításaira, adósságaira és egyéb 
pénzügyi kötelezettségvállalásaira 
vonatkozó kritériumok alapján elvégzi a 
fogyasztó hitelképességének alapos 
vizsgálatát. A vizsgálatot a hitelező vagy 
adott esetben a hitelközvetítő által a 
fogyasztótól és releváns belső vagy külső 
forrásokból megszerzett szükséges 
információk alapján kell elvégezni, és 
annak meg kell felelnie a 95/46/EK 
irányelv 6. cikkében meghatározott, a 
szükségességre és arányosságra vonatkozó 
követelményeknek. A tagállamok 
biztosítják, hogy a hitelezők megfelelő 
eljárásokat alakítsanak ki a fogyasztó 
hitelképességének vizsgálatára. Ezeket az 
eljárásokat rendszeres időközönként felül 
kell vizsgálni és az eljárásokról naprakész 
adatokat kell fenntartani.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező 
a hitelmegállapodás megkötése előtt 
többek között a fogyasztó jövedelmére, 
megtakarításaira, adósságaira és egyéb 
pénzügyi kötelezettségvállalásaira 
vonatkozó, nyilvánosságra hozandó
kritériumok alapján elvégzi a fogyasztó 
hitelképességének, valamint a 
hitelmegállapodás megfizethetőségének és 
fogyasztóra vonatkozó feltételeinek alapos 
vizsgálatát. A vizsgálatot a hitelező vagy 
adott esetben a hitelközvetítő által a 
fogyasztótól és releváns belső vagy külső 
forrásokból megszerzett szükséges 
információk alapján kell elvégezni, és 
annak meg kell felelnie a 95/46/EK 
irányelv 6. cikkében meghatározott, a 
szükségességre és arányosságra vonatkozó 
követelményeknek. A tagállamok 
biztosítják, hogy a hitelezők a fogyasztó 
érdekében megfelelő eljárásokat 
alakítsanak ki a fogyasztó 
hitelképességének, valamint a 
hitelmegállapodás megfizethetőségének és
fogyasztóra vonatkozó feltételeinek 
vizsgálatára. Ezeket az eljárásokat 
rendszeres időközönként felül kell 
vizsgálni és az eljárásokról naprakész 
adatokat kell fenntartani.

Or. en
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Módosítás 223
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező 
a hitelmegállapodás megkötése előtt 
többek között a fogyasztó jövedelmére, 
megtakarításaira, adósságaira és egyéb 
pénzügyi kötelezettségvállalásaira 
vonatkozó kritériumok alapján elvégzi a 
fogyasztó hitelképességének alapos 
vizsgálatát. A vizsgálatot a hitelező vagy 
adott esetben a hitelközvetítő által a 
fogyasztótól és releváns belső vagy külső 
forrásokból megszerzett szükséges 
információk alapján kell elvégezni, és 
annak meg kell felelnie a 95/46/EK 
irányelv 6. cikkében meghatározott, a 
szükségességre és arányosságra vonatkozó 
követelményeknek. A tagállamok 
biztosítják, hogy a hitelezők megfelelő 
eljárásokat alakítsanak ki a fogyasztó 
hitelképességének vizsgálatára. Ezeket az 
eljárásokat rendszeres időközönként felül 
kell vizsgálni és az eljárásokról naprakész 
adatokat kell fenntartani.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező 
a hitelmegállapodás megkötése előtt 
többek között a fogyasztó jövedelmére, 
megtakarításaira, adósságaira és egyéb 
pénzügyi kötelezettségvállalásaira 
vonatkozó kritériumok alapján elvégzi a 
fogyasztó hitelképességének alapos 
vizsgálatát. Amennyiben a vizsgálat
tárgyát olyan hitelmegállapodás képezi, 
amelynek értelmében a fogyasztó nem 
veszi birtokába az ingatlan több mint 
40%-át, és amely lehetővé teszi a fogyasztó 
számára az ingatlan egészének vagy egy 
részének bérbeadását, a tagállamok 
megengedhetik a hitelező számára, hogy a 
hitelképesség vizsgálata során ésszerű 
keretek között figyelembe vegye a bérleti 
díjból származó, várható jövedelmet is. A 
vizsgálatot a hitelező vagy adott esetben a 
hitelközvetítő által a fogyasztótól és 
releváns belső vagy külső forrásokból 
megszerzett szükséges információk alapján 
kell elvégezni, és annak meg kell felelnie a 
95/46/EK irányelv 6. cikkében 
meghatározott, a szükségességre és 
arányosságra vonatkozó 
követelményeknek. A tagállamok 
biztosítják, hogy a hitelezők megfelelő 
eljárásokat alakítsanak ki a fogyasztó 
hitelképességének vizsgálatára. Ezeket az 
eljárásokat rendszeres időközönként felül 
kell vizsgálni és az eljárásokról naprakész 
adatokat kell fenntartani.

Or. en

Indokolás

A bérbeadás céljából történő és személyes alapon (nem korlátolt felelősségű társaságon 
keresztül) végrehajtott vételi ügyletek, és a részben lakás, részben kereskedelmi ingatlanokat 
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érintő ügyletek ingatlanfedezettel történő személyes hitelfevételnek fognak minősülni. Az ilyen 
hiteleket végső soron az ingatlan által kitermelt bérleti díjból fogják visszafizetni, és ezért 
azok alapját nem a fogyasztó jövedelme, hanem ez a bérleti díj bevétel fogja képezni.

Módosítás 224
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező 
a hitelmegállapodás megkötése előtt 
többek között a fogyasztó jövedelmére, 
megtakarításaira, adósságaira és egyéb 
pénzügyi kötelezettségvállalásaira 
vonatkozó kritériumok alapján elvégzi a 
fogyasztó hitelképességének alapos 
vizsgálatát. A vizsgálatot a hitelező vagy 
adott esetben a hitelközvetítő által a 
fogyasztótól és releváns belső vagy külső 
forrásokból megszerzett szükséges 
információk alapján kell elvégezni, és 
annak meg kell felelnie a 95/46/EK 
irányelv 6. cikkében meghatározott, a 
szükségességre és arányosságra vonatkozó 
követelményeknek. A tagállamok 
biztosítják, hogy a hitelezők megfelelő 
eljárásokat alakítsanak ki a fogyasztó
hitelképességének vizsgálatára. Ezeket az 
eljárásokat rendszeres időközönként felül 
kell vizsgálni és az eljárásokról naprakész 
adatokat kell fenntartani.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező 
a hitelmegállapodás megkötése előtt 
többek között a fogyasztó jövedelmére, 
megtakarításaira, adósságaira és egyéb 
pénzügyi kötelezettségvállalásaira 
vonatkozó, nyilvánosságra hozandó
kritériumok alapján elvégzi a fogyasztó 
hitelképességének, valamint a 
hitelmegállapodás megfizethetőségének és 
fogyasztóra vonatkozó feltételeinek alapos 
vizsgálatát. A vizsgálatot a hitelező vagy 
adott esetben a hitelközvetítő által a 
fogyasztótól és releváns belső vagy külső 
forrásokból megszerzett szükséges 
információk alapján kell elvégezni, és 
annak meg kell felelnie a 95/46/EK 
irányelv 6. cikkében meghatározott, a 
szükségességre és arányosságra vonatkozó 
követelményeknek. A tagállamok 
biztosítják, hogy a hitelezők a fogyasztó 
érdekében megfelelő eljárásokat 
alakítsanak ki a fogyasztó 
hitelképességének, valamint a 
hitelmegállapodás megfizethetőségének és 
fogyasztóra vonatkozó feltételeinek 
vizsgálatára. Ezeket az eljárásokat 
rendszeres időközönként felül kell 
vizsgálni és az eljárásokról naprakész 
adatokat kell fenntartani.

Or. en
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Módosítás 225
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A fogyasztó hitelképessége 
értékelésére vonatkozó célkitűzés keretébe 
kell tartoznia a túlzott eladósodás 
megelőzésének.
Nemfizetés esetében a hitelezőnek kell a 
felelősséget vállalnia, ha döntése a 
fogyasztó hitelképességének és a 
hitelmegállapodás alkalmasságának rossz 
minőségű értékelésén alapul. A felelőtlen 
hitelezés költségeit a hitelezőnek kell 
viselnie.

Or. en

Módosítás 226
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok adott esetben biztosítják, 
hogy – amennyiben a hitel/jövedelem 
arány meghatározott – a 
hitelmegállapodás fedezetéül szolgáló 
ingatlan értékbecslése megfelelően 
történjen. A hitelezők közlik az ingatlanra
vonatkozó valamennyi értékelést és a 
felmerült esetleges kétségeket. A 
tagállamok biztosítják, hogy az ingatlan-
értékbecslést független és elismert felek 
végezzék.

Or. en
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Indokolás

Az ingatlan-értékbecslés minősége alapvető a fogyasztó pénzügyi biztonságának 
értékelésében.

Módosítás 227
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A tagállamok adott esetben biztosítják, 
hogyha a hitel/jövedelem arány 
meghatározott, a hitelmegállapodás 
fedezetéül szolgáló ingatlan értékbecslése 
megfelelően történjen. A hitelezők közlik 
az ingatlanra vonatkozó valamennyi 
értékelést és a felmerült esetleges 
kétségeket. A tagállamok biztosítják, hogy 
az ingatlan-értékbecslést független és 
elismert felek végezzék. Ha az ingatlan 
értékbecslését nem megfelelően végezték 
el, a bíróság kimondhatja, hogy a tulajdon 
újbóli birtokbavétele után a tartozást teljes 
egészében törölni kell.

Or. en

Módosítás 228
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Ha a fogyasztó hitelképességének 
vizsgálata alapján negatívak a kilátások 
arra nézve, hogy képes lesz a hitelt a 
hitelmegállapodás időtartama alatt 
visszafizetni, a hitelező visszautasítja a 
hitelnyújtást.

törölve
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Or. de

Módosítás 229
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Ha a fogyasztó hitelképességének 
vizsgálata alapján negatívak a kilátások 
arra nézve, hogy képes lesz a hitelt a 
hitelmegállapodás időtartama alatt 
visszafizetni, a hitelező visszautasítja a 
hitelnyújtást.

törölve

Or. en

Indokolás

A hitelezőnek természetesen figyelembe kell vennie a hitelképesség vizsgálatának eredményeit, 
de a javasolt rugalmatlan szabály nem kívánt eredményre vezethet, nevezetesen arra, hogy 
néhány fogyasztó esetében a hitelhez való hozzájutást jogalap nélkül tagadják meg. Elegendő 
lenne, hogy a hitelezőnek a hitelnyújtásra való döntéshozatalkor az 5. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően becsületesen, tisztességesen, a szakmai elvárásoknak megfelelően, a fogyasztók 
legfontosabb érdekeit szem előtt tartva kelljen eljárnia.

Módosítás 230
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Ha a fogyasztó hitelképességének 
vizsgálata alapján negatívak a kilátások 
arra nézve, hogy képes lesz a hitelt a 
hitelmegállapodás időtartama alatt 
visszafizetni, a hitelező visszautasítja a 
hitelnyújtást.

törölve

Or. en
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Módosítás 231
Damien Abad

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Ha a fogyasztó hitelképességének 
vizsgálata alapján negatívak a kilátások
arra nézve, hogy képes lesz a hitelt a
hitelmegállapodás időtartama alatt 
visszafizetni, a hitelező visszautasítja a 
hitelnyújtást.

a) Ha a fogyasztó hitelképességének 
vizsgálata kedvezőtlen arra nézve, hogy 
képes lesz eleget tenni a
hitelmegállapodásból eredő 
kötelezettségeinek, a hitelező –
amennyiben ennek ellenére megadja a 
hitelt – kizárólag felügyeleti célokból tesz 
említést a döntéséről és indokolja azt.

Or. fr

Módosítás 232
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Ha a fogyasztó hitelképességének 
vizsgálata alapján negatívak a kilátások 
arra nézve, hogy képes lesz a hitelt a 
hitelmegállapodás időtartama alatt 
visszafizetni, a hitelező visszautasítja a 
hitelnyújtást.

a) Ha a fogyasztó hitelképességének 
vizsgálata alapján negatívak a kilátások 
arra nézve, hogy a fogyasztó képes lesz 
eleget tenni a hitelmegállapodásból eredő 
kötelezettségeinek, a hitelező –
amennyiben ennek ellenére megadja a 
hitelt – felügyeleti célú kérésre köteles ezt 
és ennek indokait dokumentálni.

Or. en

Indokolás

A hitelnyújtás hitelképesség értékelésének kedvezőtlen eredménye esetén történő jogszabályi 
tilalma aránytalan lenne, mivel ütközne a szerződési szabadsággal.
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Módosítás 233
Damien Abad

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hiteligénylés visszautasítása esetén a 
hitelező azonnal és díjmentesen 
tájékoztatja a fogyasztót a visszautasítás 
okairól.

b) A hiteligénylés visszautasítása esetén a 
fogyasztó – amennyiben óhajtja – kérheti 
a hitelezőt, hogy közölje vele a 
visszautasítás alapjául szolgáló okokat.

Or. fr

Módosítás 234
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A hiteligénylés visszautasítása esetén a 
hitelező azonnal és díjmentesen 
tájékoztatja a fogyasztót a visszautasítás 
okairól.

b) A hiteligénylés visszautasítása esetén a 
hitelező azonnal és díjmentesen 
tájékoztatja a fogyasztót.

Or. en

Indokolás

A visszautasítás indokainak közlése a fogyasztókat arra késztetheti, hogy hamis információk 
megadásával módosítsák hitelkérelmüket.

Módosítás 235
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) A 95/46/EK irányelv 12. cikkében törölve
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foglalt általános hozzáférési jog sérelme
nélkül, ha a hiteligénylést automatizált 
döntés vagy például automatizált 
hitelbírálati minősítési rendszerhez 
hasonló módszeren alapuló döntés 
alapján utasítják vissza, a hitelező 
azonnal és díjmentesen tájékoztatja a 
fogyasztót, és elmagyarázza a 
fogyasztónak az automatizált döntés során 
alkalmazott logikát.

Or. en

Módosítás 236
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) A 95/46/EK irányelv 12. cikkében 
foglalt általános hozzáférési jog sérelme 
nélkül, ha a hiteligénylést automatizált 
döntés vagy például automatizált 
hitelbírálati minősítési rendszerhez 
hasonló módszeren alapuló döntés 
alapján utasítják vissza, a hitelező 
azonnal és díjmentesen tájékoztatja a 
fogyasztót, és elmagyarázza a 
fogyasztónak az automatizált döntés során 
alkalmazott logikát.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a rendelkezést a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről 
szóló 95/46/EK irányelv 15. cikke értelmében el kell hagyni.

Módosítás 237
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo



AM\881849HU.doc 85/125 PE475.786v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) A fogyasztónak lehetősége van arra, 
hogy a döntés manuális felülvizsgálatát 
kérje.

törölve

Or. en

Indokolás

Nem egyértelmű e rendelkezésnek a fogyasztók számára fennálló hozzáadott értéke.

Módosítás 238
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) A fogyasztónak lehetősége van arra, 
hogy a döntés manuális felülvizsgálatát 
kérje.

f) A fogyasztónak lehetősége van arra, 
hogy a döntés felülvizsgálatát kérje.

Or. en

Indokolás

A manuális felülvizsgálat különösen terhes lenne a hitelezőkre nézve.

Módosítás 239
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy ha a felek 
a hitelmegállapodás megkötése után 
mérlegelik a fogyasztónak nyújtott hitel 
teljes összegének növelését, a hitelezőnél a 

3. A tagállamok biztosítják, hogy ha a 
fogyasztó a hitelmegállapodás megkötése 
után kéri a hitel teljes összegének 
emelését, a hitelezőnél a fogyasztóról 
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fogyasztóról rendelkezésre álló pénzügyi 
információt frissítik, és a fogyasztó 
hitelképességét újra megvizsgálják, mielőtt 
a hitel teljes összegének jelentős emelését 
jóváhagynák.

rendelkezésre álló pénzügyi információt 
frissítik, és a fogyasztó hitelképességét újra 
megvizsgálják, mielőtt a hitel teljes 
összegének jelentős emelését jóváhagynák.

Or. en

Indokolás

A változó hitelkamatok következtében a hitel teljes összege nőhet. Egyértelművé kell tenni, 
hogy a pénzügyi információkat frissíteni kell, amikor a fogyasztó további hitelt kér.

Módosítás 240
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A fogyasztó hitelképességének 
vizsgálatán túlmenően a tagállamok 
biztosítják, hogy a hitelezők és 
hitelközvetítők megszerezzék a fogyasztó 
személyes és pénzügyi helyzetével, 
preferenciáival és céljaival kapcsolatos 
szükséges információkat, és kellően nagy 
számú hitelmegállapodást vegyenek 
figyelembe termékválasztékukból annak 
érdekében, hogy azonosítsák azon 
termékeket, amelyek a fogyasztó igényeit, 
pénzügyi helyzetét és személyes 
körülményeit tekintve nem alkalmatlanok
számára. Ezeket a megfontolásokat az 
adott időpillanatban naprakész 
információkra, valamint a fogyasztónak a 
javasolt hitelmegállapodás időtartama alatti 
helyzetét érintő ésszerű feltételezésekre 
kell alapozni.

4. A fogyasztó hitelképességének 
vizsgálatán túlmenően a tagállamok 
biztosítják, hogy a hitelezők és 
hitelközvetítők megszerezzék a fogyasztó 
személyes és pénzügyi helyzetével, 
preferenciáival és céljaival kapcsolatos 
szükséges információkat, és kellően nagy 
számú hitelmegállapodást vegyenek 
figyelembe termékválasztékukból annak 
érdekében, hogy azonosítsák azon 
termékeket, amelyek a fogyasztó igényeit, 
pénzügyi helyzetét és személyes 
körülményeit tekintve a fogyasztó érdekét 
a legjobban szolgálják. Ezeket a 
megfontolásokat az adott időpillanatban 
naprakész információkra, valamint a 
fogyasztónak a javasolt hitelmegállapodás 
időtartama alatti helyzetét érintő ésszerű 
feltételezésekre kell alapozni.

A tagállamok biztosítják továbbá, hogy az 
információkérés a hitelképesség 
értékeléséhez szükséges információkra 
korlátozódik, és az azzal összefüggésben 
összegyűjtött adatokat más célokra nem 
használják fel. A fogyasztók a személyes 
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körülményeikre vonatkozó adatokba teljes 
körű betekintéssel rendelkeznek, és 
lehetőségük lesz azok szükség szerinti 
kijavításának kérésére.

Or. en

Módosítás 241
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A fogyasztó hitelképességének 
vizsgálatán túlmenően a tagállamok 
biztosítják, hogy a hitelezők és 
hitelközvetítők megszerezzék a fogyasztó 
személyes és pénzügyi helyzetével, 
preferenciáival és céljaival kapcsolatos 
szükséges információkat, és kellően nagy 
számú hitelmegállapodást vegyenek 
figyelembe termékválasztékukból annak 
érdekében, hogy azonosítsák azon 
termékeket, amelyek a fogyasztó igényeit, 
pénzügyi helyzetét és személyes 
körülményeit tekintve nem alkalmatlanok 
számára. Ezeket a megfontolásokat az 
adott időpillanatban naprakész 
információkra, valamint a fogyasztónak a 
javasolt hitelmegállapodás időtartama 
alatti helyzetét érintő ésszerű 
feltételezésekre kell alapozni.

törölve

Or. de

Módosítás 242
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A fogyasztó hitelképességének 
vizsgálatán túlmenően a tagállamok 
biztosítják, hogy a hitelezők és 
hitelközvetítők megszerezzék a fogyasztó 
személyes és pénzügyi helyzetével, 
preferenciáival és céljaival kapcsolatos 
szükséges információkat, és kellően nagy 
számú hitelmegállapodást vegyenek 
figyelembe termékválasztékukból annak 
érdekében, hogy azonosítsák azon 
termékeket, amelyek a fogyasztó igényeit, 
pénzügyi helyzetét és személyes 
körülményeit tekintve nem alkalmatlanok 
számára. Ezeket a megfontolásokat az 
adott időpillanatban naprakész 
információkra, valamint a fogyasztónak a 
javasolt hitelmegállapodás időtartama 
alatti helyzetét érintő ésszerű 
feltételezésekre kell alapozni.

törölve

Or. en

Indokolás

A megfogalmazás arra enged következtetni, hogy a hitelezőnek két alkalommal kell bekérnie a 
fogyasztó körülményeire vonatkozó adatokat: először a hitelképesség értékeléséhez, 
másodszor pedig az értékelést követően, az e bekezdésben előírt kötelezettségek teljesítésére. 
Ez szükségtelen bürokráciát keltene.

Módosítás 243
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 
28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
hitelképességi vizsgálat elvégzése során, 
valamint az annak biztosítása során 

törölve
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figyelembe veendő kritériumok 
meghatározására és módosítására, hogy 
az e cikk (4) bekezdésében 
meghatározottak szerint a hiteltermékek 
ne legyenek alkalmatlanok a fogyasztó 
számára.

Or. en

Módosítás 244
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók a hitelkérelmezési folyamat 
során a hitelezők és adott esetben a 
hitelközvetítők számára hiánytalan és 
helyes tájékoztatást nyújtsanak pénzügyi 
helyzetükről és személyes 
körülményeikről. Ezt a tájékoztatást 
szükség esetén függetlenül ellenőrizhető 
forrásokból származó, írásos bizonyítékkal 
kell alátámasztani.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelkérelmezési folyamattal 
összefüggésben a hitelezők és adott 
esetben a hitelközvetítők valamennyi 
szükséges tájékoztatást bekérjenek a 
fogyasztóktól pénzügyi helyzetükről és 
személyes körülményeikről. Ezt a 
tájékoztatást szükség esetén függetlenül 
ellenőrizhető forrásokból származó, írásos 
bizonyítékkal kell alátámasztani.

Or. en

Módosítás 245
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogyasztó által annak érdekében
nyújtandó információk tekintetében, hogy 
a hitelező alaposan meg tudja vizsgálni a 
fogyasztó hitelképességét, és el tudja 
dönteni, hogy jóváhagyja-e a hitelt vagy 
sem, a tagállamok biztosítják, hogy a 

A fogyasztó által az (1) bekezdés alapján 
bekért információk tekintetében a 
tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők a 
szerződéskötést megelőző szakaszban 
egyértelműen meghatározzák azt az 
információt – beleértve szükség esetén a 
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hitelezők a szerződéskötést megelőző 
szakaszban egyértelműen meghatározzák 
azt az információt – beleértve szükség 
esetén a függetlenül ellenőrizhető 
bizonyítékot –, amelyet a fogyasztónak 
meg kell adnia. A tagállamok azt is 
biztosítják, hogy a hitelezők megadják a 
pontos határidőt, ameddig a fogyasztóknak 
közölniük kell az említett információkat.

függetlenül ellenőrizhető bizonyítékot –, 
amelyet a fogyasztónak meg kell adnia. A 
tagállamok azt is biztosítják, hogy a 
hitelezők megadják a pontos határidőt, 
ameddig a fogyasztóknak közölniük kell az 
említett információkat.

Or. en

Módosítás 246
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelezők – és adott esetben a 
hitelközvetítők – megfelelő átvilágítást 
végeznek annak ellenőrzésére, hogy a 
fogyasztó megadta-e az (1) bekezdésben 
kért szükséges tájékoztatást. A tagállamok 
biztosítják, hogy a hitelkiajánlást követően 
a hitelező a fogyasztót nem
szankcionálhatja a teljes körű tájékoztatás 
elmulasztása miatt, amennyiben a hitelt 
nyújtó vagy adott esetben a hitelközvetítő 
elmulasztotta ezen információknak a 
fogyasztótól való bekérését vagy a 
megfelelő átvilágítás elvégzését annak 
biztosítására, hogy a teljes körű 
tájékoztatást megadják.

Or. en

Módosítás 247
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A fogyasztók hitelképességének 
értékelése, valamint annak megfigyelése 
céljából, hogy a fogyasztó a 
hitelmegállapodás futamideje során 
teljesíti-e hitelkötelezettségeit, minden 
tagállam megkülönböztetésmentes 
hozzáférést biztosít minden hitelező 
számára az adott tagállamban használt 
adatbázisokhoz. Az ilyen adatbázisokhoz 
tartoznak a magán hitelirodák vagy 
hitelinformációs ügynökségek által 
működtetett adatbázisok, valamint a 
nyilvános hiteljegyzékek.

1. A fogyasztók hitelképességének 
értékelése, valamint annak megfigyelése 
céljából, hogy a fogyasztó a 
hitelmegállapodás futamideje során 
teljesíti-e hitelkötelezettségeit, minden 
tagállam megkülönböztetésmentes 
hozzáférést biztosít minden hitelező 
számára az adott tagállamban használt 
adatbázisokhoz. Az ilyen adatbázisokhoz 
tartoznak a magán hitelirodák vagy 
hitelinformációs ügynökségek által 
működtetett adatbázisok, valamint a 
nyilvános hiteljegyzékek.

Határokon átnyúló szinten csak a negatív 
hiteladatok – beleértve a negatív 
hiteladatok hiányát – cseréjére kerülhet 
sor.

Or. en

Módosítás 248
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 
28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1) bekezdésében említett 
adatbázisokra alkalmazandó egységes 
hitel-nyilvántartási kritériumok és 
adatfeldolgozási feltételek 
meghatározására.

törölve

Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok mindenekelőtt meghatározzák az 
ilyen adatbázisokra alkalmazandó 
nyilvántartásba-vételi küszöböket, és 
rendelkeznek az ilyen adatbázisok által 
használt kulcsfogalmak egyeztetett 
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fogalommeghatározásairól.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló hatáskörök pozitív hiteladatokat tartalmazó adatbázisok 
létrehozására vonatkozó kötelezettséget eredményezhetnek. Jelenleg Finnországban csak 
negatív hiteladatokat tartalmazó adatbázisok hozhatóak létre. Fontos általános politikákat –
pl. adatvédelmet – érintő változtatásokat felhatalmazáson alapuló hatáskörök használatával 
nem szabad bevezetni.

Módosítás 249
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 
28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1) bekezdésében említett 
adatbázisokra alkalmazandó egységes 
hitel-nyilvántartási kritériumok és 
adatfeldolgozási feltételek 
meghatározására.

törölve

Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok mindenekelőtt meghatározzák az 
ilyen adatbázisokra alkalmazandó 
nyilvántartásba-vételi küszöböket, és 
rendelkeznek az ilyen adatbázisok által 
használt kulcsfogalmak egyeztetett 
fogalommeghatározásairól.

Or. en

Indokolás

A hitelnyilvántartók pénzügyi szolgáltatási ágazaton belüli fontos szerepe miatt nem 
helyénvaló e fogalmak felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén történő meghatározása. Az 
egységes hitel-nyilvántartási kritériumok és adatfeldolgozási feltételek 
fogalommeghatározása költséges vállalkozás lenne a hitelnyilvántartók, és különösen a 
fogyasztók és a hitelezők számára. Nincs bizonyíték arra, hogy ezt a költséget a tágabb 
jelzálogpiac tényleges fellendítése indokolná. Felmerülhetnek nem tervezett következmények 



AM\881849HU.doc 93/125 PE475.786v01-00

HU

is.

Módosítás 250
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. 
cikkben meghatározott feltételek mellett a 
Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) 
bekezdésében említett adatbázisokra 
alkalmazandó egységes hitel-nyilvántartási 
kritériumok és adatfeldolgozási feltételek 
meghatározására.

A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. 
cikkben meghatározott feltételek mellett a 
Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) 
bekezdésében említett adatbázisokra 
alkalmazandó egységes, a negatív 
hiteladatokra vonatkozó hitel-
nyilvántartási kritériumok és 
adatfeldolgozási feltételek 
meghatározására.

Or. en

Módosítás 251
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztó lakóhelye szerinti tagállam 
adatvédelmi hatóságai vagy bíróságai, 
vagy a fogyasztóra vonatkozó adatok 
származási helye szerinti más tagállam 
hatóságai vagy bíróságai által hozott 
határozatokat minden tagállamban 
azonos módon tiszteletben tartjk és 
végrehajtják anélkül, hogy a fogyasztónak 
további közigazgatási vagy bírósági 
eljárást kelljen indítania. E határozatok 
körébe tartoznak például a helytelen vagy 
helytelenül hozzárendelt adatok, a 
szabálytalanul begyűjtött adatok, a 
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szabálytalan feltételezések, a vitatott 
adatok, illetve az ezek következtében tett 
intézkedések – ideértve a törlést, kijavítást, 
észrevételezést vagy az adat 
felhasználásának letiltása miatti ügyek. A 
tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztókat a rájuk vonatkozó adatok 
határokon átnyúló minden kicseréléséről 
tájékoztatni kell.
Az adatok kijavításakor a fogyasztók 
jogosultak hitelképességük újbóli 
értékelésére és hitelmegállapodásuk ezt 
követő módosítására, valamint az ebből 
eredő további károk megtérítésére.

Or. en

Módosítás 252
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ezen irányelv alkalmazásában a 
„tanácsadás” a hitelnyújtástól elkülönülő 
szolgáltatásnak minősül. Ezt a szolgáltatást 
csak akkor lehet tanácsadásként
forgalmazni, ha a szolgáltatást nyújtó 
egyén javadalmazása átlátható a fogyasztó 
számára.

1. Ezen irányelv alkalmazásában a 
„független lakáshitel-tanácsadás” a 
hitelnyújtástól elkülönülő szolgáltatásnak 
minősül. Ezt a szolgáltatást csak akkor 
független lakáshitel-tanácsadásként
forgalmazni, ha a szolgáltatást nyújtó 
egyén javadalmazása átlátható a fogyasztó 
számára és nem áll fenn a fogyasztó 
érdekeivel kapcsolatos 
összeférhetetlenség. A lakáshitel-
tanácsadók csak akkor nevezhetik 
magukat függetlennek, ha a teljes piacot 
vizsgálják.

Or. en

Módosítás 253
Cristian Silviu Buşoi
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Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező 
vagy a hitelközvetítő tájékoztassa a 
fogyasztót egy adott ügylet során, hogy 
tanácsadásra sor kerül vagy került-e.  Ez 
megtehető a szerződéskötést megelőző 
további tájékoztatás révén. Ha a fogyasztó 
tanácsadásban részesül, az 5. és a 6. 
cikkben foglalt követelmények mellett a 
tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők és 
hitelközvetítők:

2. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező 
vagy a hitelközvetítő tájékoztassa a 
fogyasztót egy adott ügylet során, hogy 
számára tanácsadásra sor fog-e kerülni, és 
ha igen, megadja a fogyasztó által a 
tanácsadásért fizetendő díjat.  Ez 
megtehető a szerződéskötést megelőző 
további tájékoztatás révén. Ha a fogyasztó 
tanácsadásban részesül, az 5. és a 6. 
cikkben foglalt követelmények mellett a 
tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők és 
hitelközvetítők:

Or. en

Indokolás

A megfogalmazás pontosítása annak érdekében, hogy egyértelműen meg lehessen 
különböztetni azokat az eseteket, melyekben tanácsadás nem történik, azoktól, amelyekben 
igen.

Módosítás 254
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kellően nagy számú, piacon elérhető 
hitelmegállapodást vegyenek figyelembe, 
hogy lehetővé váljon a fogyasztó 
igényeinek, pénzügyi helyzetének és 
személyes körülményeinek leginkább 
megfelelő hitelmegállapodások ajánlása;

a) kellően nagy számú, piacon elérhető 
hitelmegállapodást és szolgáltatót 
vegyenek figyelembe, hogy lehetővé váljon 
a fogyasztó igényeinek, pénzügyi 
helyzetének és személyes körülményeinek 
leginkább megfelelő hitelmegállapodások 
ajánlása;

Or. en
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Módosítás 255
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kellően nagy számú, piacon elérhető
hitelmegállapodást vegyenek figyelembe, 
hogy lehetővé váljon a fogyasztó 
igényeinek, pénzügyi helyzetének és 
személyes körülményeinek leginkább 
megfelelő hitelmegállapodások ajánlása;

a) a fogyasztónak az általuk megvizsgált 
hitelmegállapodások körét ajánlják ki, 
hogy a fogyasztó megértse az igényeinek, 
pénzügyi helyzetének és személyes 
körülményeinek megfelelő 
hitelmegállapodások ajánlásának alapját;

Or. en

Módosítás 256
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kellően nagy számú, piacon elérhető 
hitelmegállapodást vegyenek figyelembe, 
hogy lehetővé váljon a fogyasztó 
igényeinek, pénzügyi helyzetének és 
személyes körülményeinek leginkább 
megfelelő hitelmegállapodások ajánlása;

a) kellően nagy számú, a hitelező vagy 
hitelközvetítő termékkínálatában elérhető
hitelmegállapodást vegyenek figyelembe, 
hogy lehetővé váljon a fogyasztó 
igényeinek, pénzügyi helyzetének és 
személyes körülményeinek leginkább 
megfelelő hitelmegállapodások ajánlása;

Or. en

Indokolás

Nem lenne reális a hitelezőket arra kérni, hogy adjanak tanácsot más hitelezők ajánlataival 
kapcsolatban.

Módosítás 257
Liem Hoang Ngoc
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Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a hitelezők és hitelközvetítők által 
nyújtott független lakáshitel-tanácsadást a 
fogyasztó számára dokumentálni kell.

Or. en

Módosítás 258
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok biztosítják, hogy 
kormányzati támogatású szervezetek a 
fogyasztóknak egyértelmű, elfogulatlan 
tájékoztatást nyújtanak a piacon elérhető, 
kellően nagyszámú hitelmegállapodásról.

Or. en

Indokolás

A független szervezetek tárgyilagos és elfogulatlan tájékoztatást tudnak a fogyasztóknak 
nyújtani. Ez a lehetőség a hitelezők és hitelközvetítők általi tanácsadás kiegészítője vagy 
helyettesítője lehet.

Módosítás 259
Damien Abad

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztónak jogszabályban vagy 
szerződésben biztosított joga legyen a 

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztónak jogszabályban biztosított 
joga legyen a hitelmegállapodás szerinti 
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hitelmegállapodás szerinti 
kötelezettségeinek a megállapodás lejárta 
előtt történő teljesítésére. Ilyen esetekben a 
fogyasztó jogosult a hitel teljes költségének 
csökkentésére, ami a szerződés fennmaradó 
időtartamára esedékes kamat és költségek 
csökkentését jelenti.

kötelezettségeinek a megállapodás lejárta 
előtt történő teljesítésére. Ilyen esetekben a 
fogyasztó jogosult a hitel teljes költségének 
csökkentésére, ami a szerződés fennmaradó 
időtartamára esedékes kamat és költségek 
csökkentését jelenti.

Or. fr

Módosítás 260
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztónak jogszabályban vagy 
szerződésben biztosított joga legyen a 
hitelmegállapodás szerinti 
kötelezettségeinek a megállapodás lejárta 
előtt történő teljesítésére. Ilyen esetekben a 
fogyasztó jogosult a hitel teljes költségének 
csökkentésére, ami a szerződés fennmaradó 
időtartamára esedékes kamat és költségek 
csökkentését jelenti.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztónak jogszabályban vagy 
szerződésben biztosított joga legyen a 
hitelmegállapodás szerinti 
kötelezettségeinek a megállapodás lejárta 
előtt teljes egészében vagy részlegesen 
történő teljesítésére. Ilyen esetekben a 
fogyasztó jogosult a hitel teljes költségének 
csökkentésére, ami a szerződés fennmaradó 
időtartamára esedékes kamat és költségek 
csökkentését jelenti.

Or. en

Indokolás

A fogyasztói hitelekről szóló irányelv 16. cikkének (1) bekezdéséhez való hozzáigazítás 
Fontos, hogy a fogyasztó jogosult legyen a kölcsön részleges korábbi visszafizetésére.

Módosítás 261
María Irigoyen Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztónak jogszabályban vagy 
szerződésben biztosított joga legyen a 
hitelmegállapodás szerinti 
kötelezettségeinek a megállapodás lejárta 
előtt történő teljesítésére. Ilyen esetekben a 
fogyasztó jogosult a hitel teljes költségének 
csökkentésére, ami a szerződés fennmaradó 
időtartamára esedékes kamat és költségek 
csökkentését jelenti.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztónak jogszabályban biztosított 
joga legyen a hitelmegállapodás szerinti 
kötelezettségeinek a megállapodás lejárta 
előtt történő teljesítésére. Ilyen esetekben a 
fogyasztó jogosult a hitel teljes költségének 
csökkentésére, ami a szerződés fennmaradó 
időtartamára esedékes kamat és költségek 
csökkentését jelenti.

Or. es

Módosítás 262
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztónak jogszabályban vagy 
szerződésben biztosított joga legyen a 
hitelmegállapodás szerinti 
kötelezettségeinek a megállapodás lejárta 
előtt történő teljesítésére. Ilyen esetekben a 
fogyasztó jogosult a hitel teljes költségének 
csökkentésére, ami a szerződés fennmaradó 
időtartamára esedékes kamat és költségek 
csökkentését jelenti.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztónak jogszabályban biztosított 
joga legyen a hitelmegállapodás szerinti 
kötelezettségeinek a megállapodás lejárta 
előtt történő teljesítésére. Ilyen esetekben a 
fogyasztó jogosult a hitel teljes költségének 
csökkentésére, ami a szerződés fennmaradó 
időtartamára esedékes kamat és költségek 
csökkentését jelenti.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóknak e cikk feltételei mellett minden esetben jogosultnak kell lenniük az 
előtörlesztésre.

Módosítás 263
Liem Hoang Ngoc
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az (1) bekezdésben említett jog gyakorlása 
bizonyos feltételekhez kötött. Az ilyen 
feltételek közé tartozhatnak a jog 
gyakorlására vonatkozó időbeli 
korlátozások, a hitelkamatláb típusától 
függően eltérő kezelés, vagy korlátozások 
azon körülmények tekintetében, amelyek 
között a jog gyakorolható. A tagállamok 
rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező 
jogosult legyen a hitel lejárat előtti 
visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó 
költségek méltányos és objektívan 
indokolt kompenzálására. Minden 
esetben, ha a lejárat előtti visszafizetés 
olyan időszakba esik, amelyben a 
hitelkamatláb rögzített, a jog 
gyakorlásának feltételéül lehet szabni a 
fogyasztó részéről különös érdek meglétét.

A tagállamok előírják, hogy piacukon 
betartják a következő elveket:

a) a fogyasztó a visszafizetésre bármikor 
jogosult.
b) az előtörlesztésért díj nem számítható 
fel. A tagállamok plafont állapíthatnak 
meg a visszafizetés miatti kompenzáció 
összegére vagy általánosságban 
kizárhatják az ilyen kompenzációt, saját 
lakáshitelpiacuk sajátosságainak 
megfelelően.
c) abban az esetben, ha a kompenzációt 
még nem rögzítették vagy maximálták 
alacsonyabb szinten, a kompenzációt 
megfelelően meghatározott és átlátható 
módszerrel kell kiszámítani. Az 
előtörlesztő fogyasztókat kompenzálni kell 
abban az esetben, ha az előtörlesztés olyan 
időpontban történik, amikor a piaci 
kamatlábak a hitelező számára kedvezőek.
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d) a nemzeti sajátosságok szerint a 
fogyasztókat már a szerződéskötés előtti 
szakaszban tájékoztatni kell az 
előtörlesztési jogukról és a várható 
kompenzáció összegéről.

e) a változó kamatozású szerződések nem 
teszik lehetővé az előtörlesztés 
kompenzálását.
f) a rögzített kamatozású szerződések 
előtörlesztése a rögzített időtartam végén 
kompenzáció nélkül megengedett. A 
tagállamok számára megengedett a 
rögzített időtartam legnagyobb hosszának 
meghatározása.
g) más hitelező általi hitelkiváltás 
esetében a jelzálogjog bejegyzéséért 
fizetendő esetleges díjak korlátozottak 
vagy kizártak.
h) a szerződések rendelkezhetnek más, 
kompenzáció nélküli előtörlesztési 
lehetőségekről is.

Or. en

Módosítás 264
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az (1) bekezdésben említett jog gyakorlása 
bizonyos feltételekhez kötött. Az ilyen 
feltételek közé tartozhatnak a jog 
gyakorlására vonatkozó időbeli 
korlátozások, a hitelkamatláb típusától 
függően eltérő kezelés, vagy korlátozások 
azon körülmények tekintetében, amelyek 
között a jog gyakorolható. A tagállamok 
rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező 
jogosult legyen a hitel lejárat előtti 
visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó 

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az (1) bekezdésben említett jog gyakorlása 
bizonyos feltételekhez kötött. Az ilyen 
feltételek közé tartozhatnak a jog 
gyakorlására vonatkozó időbeli 
korlátozások, a hitelkamatláb típusától 
függően eltérő kezelés, vagy korlátozások 
azon körülmények tekintetében, amelyek 
között a jog gyakorolható. A tagállamok 
rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező 
jogosult legyen a hitel lejárat előtti 
visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó 



PE475.786v01-00 102/125 AM\881849HU.doc

HU

költségek méltányos és objektívan indokolt 
kompenzálására. Minden esetben, ha a 
lejárat előtti visszafizetés olyan időszakba 
esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a 
jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a 
fogyasztó részéről különös érdek meglétét.

költségek méltányos és objektívan indokolt 
kompenzálására. Minden esetben, ha a 
lejárat előtti visszafizetés olyan időszakba 
esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a 
jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a 
fogyasztó részéről jogos érdek meglétét.

Or. de

Módosítás 265
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az (1) bekezdésben említett jog gyakorlása 
bizonyos feltételekhez kötött. Az ilyen 
feltételek közé tartozhatnak a jog 
gyakorlására vonatkozó időbeli 
korlátozások, a hitelkamatláb típusától 
függően eltérő kezelés, vagy korlátozások 
azon körülmények tekintetében, amelyek 
között a jog gyakorolható. A tagállamok 
rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező 
jogosult legyen a hitel lejárat előtti 
visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó 
költségek méltányos és objektívan indokolt 
kompenzálására. Minden esetben, ha a 
lejárat előtti visszafizetés olyan időszakba 
esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a 
jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a 
fogyasztó részéről különös érdek meglétét.

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az (1) bekezdésben említett jog gyakorlása 
bizonyos feltételekhez kötött. Az ilyen 
feltételek közé tartozhatnak a jog 
gyakorlására vonatkozó időbeli 
korlátozások, a hitelkamatláb típusától 
függően eltérő kezelés, vagy korlátozások 
azon körülmények tekintetében, amelyek 
között a jog gyakorolható. A tagállamok 
rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező 
jogosult legyen a hitel lejárat előtti 
visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó 
költségek méltányos és objektívan indokolt
kompenzálására. Minden esetben, ha a 
lejárat előtti visszafizetés olyan időszakba 
esik, amelyben – a hitelmegállapodás 
megkötésekor vagy egy későbbi 
időpontban – a hitelkamatláb rögzített, a 
jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a 
fogyasztó részéről különös érdek meglétét.

Or. de

Módosítás 266
Damien Abad
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az (1) bekezdésben említett jog gyakorlása 
bizonyos feltételekhez kötött. Az ilyen 
feltételek közé tartozhatnak a jog 
gyakorlására vonatkozó időbeli 
korlátozások, a hitelkamatláb típusától 
függően eltérő kezelés, vagy korlátozások 
azon körülmények tekintetében, amelyek 
között a jog gyakorolható. A tagállamok 
rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező 
jogosult legyen a hitel lejárat előtti 
visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó 
költségek méltányos és objektívan indokolt 
kompenzálására. Minden esetben, ha a 
lejárat előtti visszafizetés olyan időszakba 
esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a 
jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni 
a fogyasztó részéről különös érdek 
meglétét.

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a 
hitelező jogosult legyen a hitel lejárat előtti 
visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó 
költségek méltányos és indokolt 
kompenzálására. Ezért ezt a kompenzációt 
átlátható és a megállapodás megkötése 
előtt meghatározott módszer szerint kell 
kiszámítani.

A fogyasztót egyértelműen tájékoztatni 
kell az (1) bekezdésben említett jogról, 
valamint a kompenzációs támogatás 
összegéről vagy a kiszámítását 
meghatározó elemekről.

Or. fr

Módosítás 267
María Irigoyen Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az (1) bekezdésben említett jog gyakorlása 
bizonyos feltételekhez kötött. Az ilyen 
feltételek közé tartozhatnak a jog 
gyakorlására vonatkozó időbeli 
korlátozások, a hitelkamatláb típusától 

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők 
semmilyen büntetést nem rónak ki az (1) 
bekezdésben említett jogát gyakorló 
fogyasztóra, fenntartják a hitelezőt 
megillető kárpótlást, és egyúttal biztosítják 
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függően eltérő kezelés, vagy korlátozások 
azon körülmények tekintetében, amelyek 
között a jog gyakorolható. A tagállamok 
rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező 
jogosult legyen a hitel lejárat előtti 
visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó 
költségek méltányos és objektívan 
indokolt kompenzálására. Minden 
esetben, ha a lejárat előtti visszafizetés 
olyan időszakba esik, amelyben a 
hitelkamatláb rögzített, a jog 
gyakorlásának feltételéül lehet szabni a 
fogyasztó részéről különös érdek meglétét.

a hatékonyságot piacokon.

Or. es

Módosítás 268
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az (1) bekezdésben említett jog gyakorlása 
bizonyos feltételekhez kötött. Az ilyen 
feltételek közé tartozhatnak a jog 
gyakorlására vonatkozó időbeli 
korlátozások, a hitelkamatláb típusától 
függően eltérő kezelés, vagy korlátozások 
azon körülmények tekintetében, amelyek 
között a jog gyakorolható. A tagállamok 
rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező 
jogosult legyen a hitel lejárat előtti 
visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó 
költségek méltányos és objektívan indokolt 
kompenzálására. Minden esetben, ha a 
lejárat előtti visszafizetés olyan időszakba 
esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a 
jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a 
fogyasztó részéről különös érdek meglétét.

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az (1) bekezdésben említett jog gyakorlása 
bizonyos feltételekhez kötött. Az ilyen 
feltételek közé tartozhatnak a jog 
gyakorlására vonatkozó időbeli 
korlátozások, a hitelkamatláb típusától 
függően eltérő kezelés, vagy korlátozások 
azon körülmények tekintetében, amelyek 
között a jog gyakorolható. Ha valamely 
tagállam ilyen feltételeket állapít meg, 
ezek nem tehetik a fogyasztó számára 
túlzottan nehézzé vagy megterhelővé az 
(1) bekezdésben említett jog gyakorlását.

A tagállamok rendelkeznek arról is, hogy a 
hitelező jogosult legyen a hitel lejárat előtti 
visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó 
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költségek és veszteségek méltányos és 
objektívan indokolt kompenzálására. 
Minden esetben, ha a lejárat előtti 
visszafizetés olyan időszakba esik, 
amelyben a hitelkamatláb rögzített, a jog 
gyakorlásának feltételéül lehet szabni a 
fogyasztó részéről jogos érdek meglétét.

Or. en

Indokolás

Mivel a fogyasztóknak minden esetben jogosultnak kell lenniük az előtörlesztésre, e jog 
gyakorlása a hitelező számára pénzügyi veszteséget okozhat. Méltányos lenne, ha a hitelezők 
kompenzációt kapnának az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó veszteségért. A 
kompenzáció kiszámítása módjának a fogyasztó számára a lehető átláthatóbbnak kell lennie.

Módosítás 269
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha valamely tagállam ilyen feltételeket 
állapít meg, ezek nem tehetik a fogyasztó 
számára túlzottan nehézzé vagy 
megterhelővé az (1) bekezdésben említett 
jog gyakorlását.

törölve

Or. de

Módosítás 270
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18 a. cikk
A lakóingatlan értékének megállapítása
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1. A tagállamok biztosítják, hogy azok az 
értékbecslők, akik hitelmegállapodás 
biztosítékául szolgáló lakóingatlanok 
felértékelését végzik, azokat a nemzetközi 
értékelési standardok szerint végezzék.

2. A tagállamok az objektív és részrehajlás 
nélküli értékmegállapítás biztosítása 
érdekében gondoskodnak arról, hogy a 
hitelező által a biztosíték értékelésére 
használt értékbecslők, illetve az 
értékbecslő kiválasztásáért felelős, az 
értékbecslési jelentést aláíró és az 
értékbecslési folyamatot felügyelő 
személyek a hitelezőtől, a fogyasztótól és 
adott esetben a hitelközvetítőtől 
megfelelően függetlenek legyenek.
A tagállamok az értékbecslők szakmai 
hozzáértésének meghatározásakor 
alkalmazandó további kritériumokat 
írhatnak elő, így akkreditált tanúsítást, 
validált képzést és teljesítményellenőrzést. 
E kritériumok nem tartalmazhatnak olyan 
követelményt, amely előírja, hogy az 
értékbecslő székhelyének a tagállam 
területén kell lennie.
Az ingatlan értékbecslési jelentések 
átláthatóságának és pontosságának 
garantálása érdekében a tagállamok 
nyilvánosságra hozzák az ingatlanokról és 
az ügyletekről a piacok rendelkezésére 
álló nyersadatokat, hogy azok egyszerűen 
újból használhatóak legyenek.

Or. en

Indokolás

A közös értékelési standardok elfogadása elősegíti a határokon átnyúló hitelezést és 
határokon túlnyúlóan növeli az ingatlanértékelési jelentések megbízhatóságát. A hitelre 
vonatkozó döntéshozatali folyamatot úgy kell kialakítani, hogy az biztosítsa az ingatlan 
értékbecslésekre vonatkozó megbízások kiadásáért és a folyamat ellenőrzéséért felelős 
személyek döntéshozatali függetlenségét. A szakmai hozzáértés megfelelő ellenőrzése alapvető 
annak biztosításához, hogy az értékbecslő tartsa magát a közös etikai kódexhez. Az adatok 
pontossága és elérhetősége alapvető fontosságú, amint azt a 98/2003/EK irányelv is 
kifejezetten kéri.
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Módosítás 271
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A hitelközvetítők számára a 3. cikk e) 
pontjában meghatározott tevékenységek 
végzését székhely szerinti tagállamukban
megfelelően engedélyeznie kell a 4. 
cikkben meghatározott illetékes 
hatóságnak. Az ilyen engedélyt a 
hitelközvetítő székhely szerinti 
tagállamában meghatározott 
követelmények alapján kell megadni, és 
annak magában kell foglalnia a 20. cikkben 
meghatározott szakmai követelmények 
teljesítését.

1. A hitelközvetítők számára a 4. cikkben 
meghatározott illetékes hatóságnak a 
székhely szerinti tagállamukban a 3. cikk 
e) pontjában meghatározott tevékenységek 
végzését megfelelően engedélyeznie kell 
vagy azt nyilvántartásba kell vennie. Az 
ilyen engedélyt vagy nyilvántartásba vételt
a hitelközvetítő székhely szerinti 
tagállamában meghatározott 
követelmények alapján kell megadni, és 
annak magában kell foglalnia a 6. és a 21. 
cikkben meghatározott szakmai
követelmények teljesítését. A 
későbbiekben az engedélyre vonatkozó 
előírások a nyilvántartásba vételre is 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóvédelem szempontjából alapvető dolog, hogy a hitelközvetítőket kötelezettség 
terhelje a 6 és 21. cikkben megállapított követelmények teljesítésére. A tagállamokra kell 
hagyni annak közigazgatási hagyományaiktól függő eldöntését, hogy az eljárást 
engedélyezésnek vagy nyilvántartásba vételnek nevezik-e. Ezzel összefüggésben megjegyzendő 
az is, hogy a 2002/92/EK irányelv szerint a nyilvántartásba vétel a biztosításközvetítők 
számára előírás.

Módosítás 272
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedélyezett hitelközvetítők folyamatban 
lévő tevékenységeit a 4. cikkben említett, 
székhely szerinti illetékes hatóságuk 
felügyelje.

4. A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedélyezett hitelközvetítők folyamatban 
lévő tevékenységeit a 4. cikkben említett, 
fogadó tagállami illetékes hatóságok 
felügyeljék. A fogadó illetékes 
hatóságoknak hatáskörrel kell 
rendelkezniük a beavatkozásra arra az 
esetre, ha az engedélyezett hitelközvetítők 
nem teljesítik az ebben az irányelvben 
előírt feladataikat és kötelezettségeiket. A 
fogadó illetékes hatóságoknak 
jogosultnak kell lenniük az egységes 
engedélyhez való hozzáférés 
megtagadására, ha indokolt okuk van 
kétségbe vonni azt, hogy a hozzáférést 
kérő közvetítők megfelelnek az ebben az 
irányelvben előírt előfeltételeknek.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak képesnek kell lenniük a joghatóságuk alatt eljáró 
közvetítők számára magatartási és adatszolgáltatási kötelezettségek előírására annak 
érdekében, hogy a fogyasztóvédelem magas szintjét fenntartsák.

Módosítás 273
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tagállamok jogosultak korlátozni a
hitelmegállapodás tényleges megkötése 
előtt a fogyasztók által a hitelezők és a 
hitelközvetítők részére teljesített 
fizetéseket.

Or. en
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Indokolás

Ez a rendelkezés a csalási kísérletek megelőzésére fontos.

Módosítás 274
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a hitelközvetítőnek a 
székhelye szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamban fióktelepe van, a fióktelep 
helye szerinti tagállam illetékes hatósága 
viseli a felelősséget annak biztosításáért, 
hogy a fióktelep által területén belül 
nyújtott szolgáltatások megfeleljenek az 
5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 
17. és 18. cikkben és az azoknak 
megfelelően elfogadott intézkedésekben 
megállapított kötelezettségeknek.
A fióktelep helye szerinti tagállam 
illetékes hatósága jogosult a fióktelep 
szabályozásának vizsgálatára és olyan 
változtatások kérésére, amelyek szigorúan 
ahhoz szükségesek, hogy az illetékes 
hatóság érvényesíthesse az 5., 6., 7., 8., 9., 
10., 11., 12., 13., 14., 15., 17. és 18. cikk 
alapján fennálló kötelezettségeket és az 
ezek alapján elfogadott intézkedéseket a 
fióktelep által a tagállam területén 
nyújtott szolgáltatások és/vagy végzett 
tevékenységek vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A rendelkezés biztosítja, hogy a fogadó tagállam illetékes hatóságai képesek a területükön 
folyó üzletvitel szabályozására, tekintve annak a fogyasztóvédelemre gyakorolt hatását.
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Módosítás 275
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ha a fogadó tagállamnak egyértelmű és 
bizonyítható alapja van arra a 
megállapításra, hogy a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága alapján vagy egy fióktelepén 
keresztül a területén tevékenykedő 
valamely hitelközvetítő megszegi az ebben 
az irányelvben meghatározott 
kötelezettségeit, ezen megállapításait a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatósága elé terjeszti, amely meghozza a 
megfelelő intézkedéseket. Abban az 
esetben, ha a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatósága által hozott intézkedések 
ellenére a hitelközvetítő továbbra is olyan 
módon jár el, amely egyértelműen sérti a 
fogadó tagállam fogyasztóinak érdekeit 
vagy a piacok rendezett működését, a 
következők alkalmazandók:

4. Ha a fogadó tagállamnak egyértelmű és 
bizonyítható alapja van arra a 
megállapításra, hogy a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága alapján vagy egy fióktelepén 
keresztül a területén tevékenykedő 
valamely hitelközvetítő megszegi az ebben 
az irányelvben – amely nem ruház 
hatásköröket a fogadó tagállam illetékes 
hatóságára – meghatározott 
kötelezettségeit ezen megállapításait a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatósága elé terjeszti, amely meghozza a 
megfelelő intézkedéseket. Abban az 
esetben, ha a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatósága által hozott intézkedések 
ellenére a hitelközvetítő továbbra is olyan 
módon jár el, amely egyértelműen sérti a 
fogadó tagállam fogyasztóinak érdekeit 
vagy a piacok rendezett működését, a 
következők alkalmazandók:

Or. en

Indokolás

A rendelkezés biztosítja, hogy a fogadó tagállam illetékes hatóságai képesek a területükön 
folyó üzletvitel szabályozására, tekintve annak a fogyasztóvédelemre gyakorolt hatását.

Módosítás 276
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Amennyiben a fogadó tagállam 
illetékes hatóságai meggyőződnek arról, 
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hogy egy adott, a területükön fiókteleppel 
rendelkező hitelközvetítő megszegi az 
adott tagállamban az irányelv azon 
rendelkezései alapján elfogadott jogi vagy 
szabályozói rendelkezéseket, amelyek a 
fogadó tagállam illetékes hatóságaira 
ruháznak hatásköröket, ezek a hatóságok 
felkérik a hitelközvetítőt, hogy vessen 
véget a szabálytalan helyzetnek.
Abban az esetben, ha a fogadó tagállam 
illetékes hatósága által hozott 
intézkedések ellenére a hitelközvetítő 
továbbra is olyan módon jár el, amely 
egyértelműen sérti a fogadó tagállam 
fogyasztóinak érdekeit vagy a piacok 
rendezett működését, a következők 
alkalmazandók:
a) a fogadó tagállam illetékes hatósága a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságának tájékoztatását követően 
meghozza a fogyasztók és a piacok 
megfelelő működésének védelméhez 
szükséges valamennyi megfelelő 
intézkedést, többek között annak 
megakadályozásával, hogy a szabálysértő 
hitelközvetítő a területükön bármilyen 
további ügyletet kezdeményezhessen. Az 
ilyen intézkedésekről a Bizottságot 
késedelem nélkül tájékoztatni kell.
b) Emellett a fogadó tagállam illetékes 
hatósága az EBH-hoz utalhatja az ügyet 
és az 1093/2010/EU rendelet 19. cikkével 
összhangban kérheti annak segítségét. 
Ebben az esetben az EBH az említett 
cikkben ráruházott hatáskörnek 
megfelelően járhat el.

Or. en

Indokolás

A rendelkezés biztosítja, hogy a fogadó tagállam illetékes hatóságai képesek a területükön 
folyó üzletvitel szabályozására, tekintve annak a fogyasztóvédelemre gyakorolt hatását.
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Módosítás 277
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon konkrét esetekre, amelyekben a 
fogyasztók tudatosan hiányos vagy 
helytelen információt szolgáltatnak a 
pozitív eredményű hitelképességi vizsgálat 
érdekében, ha a hiánytalan és helyes 
információk negatív hitelképességi 
vizsgálatot eredményeztek volna, és ezt 
követően nem képesek teljesíteni a 
megállapodás feltételeit, a tagállamok 
szankciókat írnak elő, és meghoznak 
minden szükséges intézkedést a szankciók 
végrehajtásának biztosítására.

törölve

Or. en

Módosítás 278
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják a hitelezők és 
fogyasztók, valamint a hitelközvetítők és 
fogyasztók közötti, az ezen irányelv 
alapján megállapított jogokat és 
kötelezettségeket érintő viták peren kívüli 
rendezésére vonatkozó megfelelő és 
hatékony panasz- és jogorvoslati eljárások 
létrehozását, adott esetben létező testületek 
felhasználásával. A tagállamok ezenkívül 
biztosítják, hogy az összes hitelező és 
hitelközvetítő csatlakozzon egy vagy több 
ilyen, panasz- és jogorvoslati eljárást 
végrehajtó testülethez.

1. A tagállamok biztosítják a hitelezők és 
fogyasztók, valamint a hitelközvetítők és 
fogyasztók közötti, az ezen irányelv 
alapján megállapított jogokat és 
kötelezettségeket érintő viták peren kívüli 
rendezésére vonatkozó megfelelő, 
független, kiegyensúlyozott és hatékony 
panasz- és jogorvoslati eljárások 
létrehozását. A létező testületek igénybe 
vehetőek, ha azokat semlegesen hozták 
létre és kiegyensúlyozottak. A tagállamok 
ezenkívül biztosítják, hogy az összes 
hitelező és hitelközvetítő csatlakozzon egy 
vagy több ilyen, panasz- és jogorvoslati 
eljárást végrehajtó testülethez.
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Or. en

Indokolás

Európa-szerte hatalmas eltérések vannak az alternatív vitarendezési rendszerek 
alkalmazásában. Míg néhány tagállamban az alternatív vitarendezési rendszerek valóban 
függetlenek a szolgáltatóktól, ez nincs így néhány más országokban.

Módosítás 279
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság felhatalmazást kap a 6. cikk
(4) bekezdésében, a 8. cikk (4) 
bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, 
a 10. cikk (3) bekezdésében a 14. cikk (5) 
bekezdésében és a 16. cikk (2) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás az ezen irányelv hatályba 
lépését követő határozatlan időtartamra 
szól.

1. A Bizottság felhatalmazást kap a 12.
cikk (5) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. Ez a felhatalmazás az ezen 
irányelv hatályba lépését követő 
határozatlan időtartamra szól.

Or. en

Indokolás

A korábbi módosításokból következő technikai módosítás.

Módosítás 280
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 6. cikk 
(4) bekezdésében, a 8. cikk (4) 
bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, 

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 12. cikk (5) 
bekezdésében említett felhatalmazást.
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a 10. cikk (3) bekezdésében, a 14. cikk (5) 
bekezdésében és a 16. cikk (2)
bekezdésében említett felhatalmazást.

Or. en

Indokolás

A korábbi módosításokból következő technikai módosítás.

Módosítás 281
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fogyasztók európai szabványosított 
információs adatlappal való 
megelégedettségének értékelése;

a) a fogyasztók európai szabványosított 
információs adatlappal való 
megelégedettségének értékelése és az 
adatlap használata;

Or. en

Módosítás 282
María Irigoyen Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fogyasztók európai szabványosított 
információs adatlappal való
megelégedettségének értékelése;

a) az európai szabványosított információs
adatlapnak történő megfelelés és a 
fogyasztói felhasználás értékelése, 
ideértve a fogyasztók megelégedettségének
felmérését is,

Or. es
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Módosítás 283
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II szakasz – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) Olyan hitelmegállapodások esetében, 
amelyek tekintetében rögzített 
hitelkamatlábat állapítanak meg a kezdeti 
időszakra, amely időszak végén új 
hitelkamatláb kerül meghatározásra, 
amelyet ezt követően a megállapodás 
szerinti mutatónak megfelelően, rendszeres 
időközönként kiigazítanak, a teljeshiteldíj-
mutatót azon feltevés alapján kell 
kiszámítani, hogy a rögzített hitelkamatláb 
hatálya alá tartozó időszak végén a 
hitelkamatláb azonos a teljeshiteldíj-mutató 
– a megállapodás szerinti mutatónak az 
adott időpontban érvényes értékén alapuló 
– kiszámításának időpontjában érvényes 
hitelkamatlábbal.

j) Olyan hitelmegállapodások esetében, 
amelyek tekintetében rögzített 
hitelkamatlábat állapítanak meg a kezdeti 
időszakra, amely időszak végén új 
hitelkamatláb kerül meghatározásra, 
amelyet ezt követően a megállapodás 
szerinti mutatónak megfelelően, rendszeres 
időközönként kiigazítanak, a teljeshiteldíj-
mutatót azon feltevés alapján kell 
kiszámítani, hogy a rögzített hitelkamatláb 
hatálya alá tartozó időszak végén a 
hitelkamatláb azonos a teljeshiteldíj-mutató 
– a megállapodás szerinti mutatónak az 
adott időpontban érvényes értékén alapuló 
– kiszámításának időpontjában érvényes 
hitelkamatlábbal. A legalább ötéves induló 
időszakra rögzített hitelkamatlábú 
hitelmegállapodások esetében –
különösen, ha a megállapodás 
folytatásához új rögzített kamatozású 
szerződést terveznek – változó feltételekről 
csak amiatt állapodnak meg, hogy az új 
rögzített megállapodás még nem született 
meg, csak az induló rögzített kamatlábat 
kell figyelembe venni.

Or. en

Módosítás 284
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája Bevezető 
szöveg – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a dokumentum [aktuális dátum]-án/-én Ez a dokumentum [aktuális dátum]-án/-én 
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készült válaszul az Ön tájékoztatás iránti 
kérelmére. Ez a dokumentum nem kötelezi 
a hitelezőt a hitel jóváhagyására.

készült válaszul az Ön tájékoztatás iránti 
kérelmére. Ez a dokumentum nem képez a 
hitelezőt a hitel jóváhagyására jogilag 
kötelező ajánlatot.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az európai szabványosított információs adatlap nem a 
fogyasztónak szóló, jogi kötőerővel bíró ajánlat.

Módosítás 285
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 1 pont 
– bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Hitelező 1. Hitelező (adott esetben) és hitelközvetítő

Or. en

Indokolás

Mivel a 9. cikk (2) bekezdése szerinti, az európai szabványosított információs adatlap 
átadására vonatkozó kötelezettség a hitelközvetítőt is terheli. A hitelközvetítőt ezért fel kell 
venni a szövegbe.

Módosítás 286
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 1 pont 
– 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Felügyeleti hatóság: [A felügyeleti 
hatóság neve és internetcíme]

törölve

Or. en
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Indokolás

Ez a hivatkozás többletértéket nem képvisel és félreértést okozhat, mivel a hitelező már 
megadja a belső panaszkezelő rendszerre vonatkozó tájékoztatást.

Módosítás 287
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 1 pont 
– 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ügyintéző: [A kapcsolattartó teljes körű 
elérhetőségi adatai]

törölve

Or. en

Indokolás

Az ügyintézőre vonatkozó adatok felvétele túlzó, mivel az ő személye a hitel visszafizetése 
során változhat.

Módosítás 288
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 5 pont 
– bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az egyes törlesztőrészletek összege 5. 5. Az egyes törlesztőrészletek összege 
törlesztéses hitel esetében

Or. en

Indokolás

Ez a pont nem veszi figyelembe a csak kamatfizetéses jelzáloghiteleket, összevetve az eredeti 
európai szabványosított információs adatlap „egyes törlesztőrészletek összegére” vonatkozó 
9. pontjával. Az európai szabványosított információs adatlapnak képesnek kell lennie nem 
csak a visszafizetéses jelzáloghitelek, hanem az egyes uniós tagállamokban elérhető csak 
kamatfizetéses jelzáloghitelek kezelésére is.
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Módosítás 289
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 6 
szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Szemléltető törlesztési táblázat törölve
Ez a tábla megmutatja a [gyakoriság] 
fizetendő összeget.
A törlesztőrészletek ([vonatkozó szám] 
oszlop) a kamatfizetések ([vonatkozó 
szám] oszlop), a kifizetett tőke ([vonatkozó 
szám] oszlop) és adott esetben egyéb 
költségek ([vonatkozó szám] oszlop) 
összegéből állnak. Adott esetben, Az egyéb 
költségek oszlopban szereplő költségek 
[költségek felsorolása]-hoz/-hez/-höz 
kapcsolódnak. A fennmaradó tőke 
([vonatkozó szám] oszlop) az egyes 
törlesztőrészletek után megmaradt 
visszafizetendő hitelösszeg.
[A hitel összege és pénzneme]
[A hitel futamideje]
[Kamatláb]
[Táblázat]
(Adott esetben) [Figyelmeztetés, hogy a 
törlesztőrészletek változhatnak]

Or. en

Indokolás

Tekintve a szemléltető törlesztési táblázatban levő jelentős információmennyiséget, javasoljuk 
annak az európai szabványosított információs adatlap végére történő áthelyezését.

Módosítás 290
Liem Hoang Ngoc
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Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 6 pont 
– 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(Adott esetben) [Figyelmeztetés, hogy a 
törlesztőrészletek változhatnak]

(Adott esetben) [Figyelmeztetés, hogy a 
törlesztőrészletek változhatnak, és a 
kamatlábak alakulásától függően 
különböző forgatókönyvek lehetségesek]

Or. en

Módosítás 291
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 7 pont 
– 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kérem, győződjön meg arról, hogy 
tisztában van az ezzel a hitellel 
kapcsolatos összes egyéb adóval és 
költséggel (pl. közjegyzői díj).

Felhívjuk a figyelmét az ezzel a hitellel 
kapcsolatos alábbi költségekre:

[Közjegyzői díj]
[Nyilvántartási díj]
[Értékbecslési díj]
[A nemzeti jogszabályokkal összhangban 
alkalmazandó adók]
(adott esetben) [a nemzeti jogból eredően 
az e hitelhez kapcsolódó 
kötelezettségekkel összefüggő bármely 
egyéb költség]
(adott esetben) [a hitelezővel kötött 
megállapodás szerinti szolgáltatásokért 
fizetendő bármely egyéb díj (pl. 
számlavezetési díj, biztosítás stb.)

Or. en
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Módosítás 292
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 8 pont 
– 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(Adott esetben) Nincs lehetősége 
visszafizetni ezt a hitelt annak lejárta előtt.

törölve

Or. en

Módosítás 293
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 8 pont 
– 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(Adott esetben) Nincs lehetősége 
visszafizetni ezt a hitelt annak lejárta előtt.

törölve

Or. en

Indokolás

A fogyasztónak mindig képesnek kell lennie a hitel visszafizetésére.

Módosítás 294
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 14 a 
(új) pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. Szemléltető törlesztési táblázat
Ez a tábla megmutatja a [gyakoriság] 
fizetendő összeget.
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A törlesztőrészletek ([vonatkozó szám] 
oszlop) a kamatfizetések ([vonatkozó 
szám] oszlop), a kifizetett tőke ([vonatkozó 
szám] oszlop) és adott esetben egyéb 
költségek ([vonatkozó szám] oszlop) 
összegéből állnak. Adott esetben, Az egyéb 
költségek oszlopban szereplő költségek 
[költségek felsorolása]-hoz/-hez/-höz 
kapcsolódnak. A fennmaradó tőke 
([vonatkozó szám] oszlop) az egyes 
törlesztőrészletek után megmaradt 
visszafizetendő hitelösszeg.
[A hitel összege és pénzneme]
[A hitel futamideje]
[Kamatláb]
[Táblázat]
 [Figyelmeztetés, hogy a törlesztőrészletek 
változhatnak]

Or. en

Indokolás

Tekintve a szemléltető törlesztési táblázatban levő jelentős információmennyiséget, javasoljuk 
annak az európai szabványosított információs adatlap végére történő áthelyezését.

Módosítás 295
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – bevezető bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai szabványosított információs 
adatlap kitöltésekor a következő 
utasításokat kell követni:

Az európai szabványosított információs 
adatlap kitöltésekor a következő 
utasításokat kell követni és az 
információkat egyszerűen és 
egyértelműen, az átlagos fogyasztó által 
érthetően kell megfogalmazni:

Or. en
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Indokolás

Az európai szabványosított információs adatlapnak az átlagos fogyasztó számára is 
érthetőnek kell lennie.

Módosítás 296
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 6 szakasz – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a kamatláb módosul, és a 
törlesztőrészletek egyes módosításokat 
követő összege nem ismert, a hitelező a 
hitel teljes időtartamára vonatkozóan 
feltüntetheti ugyanazt a törlesztőrészlet-
összeget a törlesztési táblázatban. Ilyen 
esetben a hitelező erre felhívja a 
hitelfelvevő figyelmét úgy, hogy az ismert 
összegeket vizuálisan megkülönbözteti a 
feltételezettektől (például más betűtípus, 
szegélyek vagy árnyékolás 
alkalmazásával). Emellett egy világosan 
olvasható szöveggel el kell magyarázni, 
hogy a táblázatban feltüntetett összegek 
mely időszakokban változhatnak és miért. 
A hitelezőnek továbbá meg kell adnia: 1.
adott esetben az alkalmazandó felső és alsó 
értékhatárokat; 2. egy példát arról, hogy a 
törlesztőrészlet összege hogyan változna, 
ha a kamatláb 1%-kal vagy – ha a kamatláb 
normál változásainak nagysága miatt az 
valószerűbb – annál magasabb százalékkal 
növekedne vagy csökkenne, és 3. ha van 
felső értékhatár, a törlesztőrészlet összegét 
a legrosszabb esetben.

(4) Ha a kamatláb módosul, és a 
törlesztőrészletek egyes módosításokat 
követő összege nem ismert, a hitelező a 
hitel teljes időtartamára vonatkozóan 
feltüntetheti ugyanazt a törlesztőrészlet-
összeget a törlesztési táblázatban. Ilyen 
esetben a hitelező erre felhívja a fogyasztó
figyelmét úgy, hogy az ismert összegeket 
vizuálisan megkülönbözteti a 
feltételezettektől (például más betűtípus, 
szegélyek vagy árnyékolás 
alkalmazásával). Emellett egy világosan 
olvasható szöveggel el kell magyarázni, 
hogy a táblázatban feltüntetett összegek 
mely időszakokban változhatnak és miért. 
A hitelezőnek továbbá meg kell adnia: 
a) adott esetben az alkalmazandó felső és 
alsó értékhatárokat; 
b) egy példát arról, hogy a törlesztőrészlet 
összege hogyan változna, ha a kamatláb 
1%-kal vagy – ha a kamatláb normál 
változásainak nagysága miatt az 
valószerűbb – annál magasabb százalékkal 
növekedne vagy csökkenne, és 
c) ha van felső értékhatár, a törlesztőrészlet 
összegét a legrosszabb esetben, vagy ha 
ilyen értékhatár nincs, a legrosszabb eset 
szemléltetése, amely felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban tovább 
pontosítható.

Or. en
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Módosítás 297
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 7 szakasz – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hitelező az egyes költségeket 
kategória szerint is felsorolja, feltüntetve 
azok összegét, valamint hogy kinek és 
mikor kell fizetni azokat. Ha az összeg 
nem ismert, a hitelező megadja a 
lehetséges tartományt vagy azt, hogy az 
összeget hogyan számolják ki.

(2) A hitelező egy listát is rendelkezésre 
bocsát, amelyen minden egyes költséget 
külön bontásban szerepeltet, feltüntetve 
azok összegét, valamint hogy kinek és 
mikor kell fizetni azokat. Ha az összeg 
nem ismert, a hitelező megadja a 
lehetséges tartományt vagy azt, hogy az 
összeget hogyan számolják ki.

Or. en

Módosítás 298
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 7 szakasz – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A hitelező tájékoztatja a fogyasztót 
arról a lehetőségéről, hogy a járulékos 
szolgáltatásokat a választása szerinti 
szolgáltatótól veheti igénybe.

Or. en

Indokolás

A fogyasztót megfelelően tájékoztatni kell a járulékos szolgáltatások szolgáltatója szabad 
megválasztásának lehetőségéről.

Módosítás 299
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Irányelvre irányuló javaslat
II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. melléklet
A szakértelemre vonatkozó 
minimumkövetelmények
1. A hitelezők és hitelközvetítők 
szakértelmére vonatkozó 
minimumkövetelmények körébe kell 
tartozniuk az alábbiaknak:
a) a jelzáloghitel termékek és a 
jelzáloghitel termékekkel rendszerint 
együttesen kínált járulékos szolgáltatások 
megfelelő ismerete;
b) a termék eladásának helye szerinti 
tagállam jogának megfelelő ismerete;
b) a termék eladásának helye szerinti 
tagállamban az ingatlanvásárlási 
folyamat megfelelő ismerete és megértése;
d) a biztosíték értékbecslésének megfelelő 
ismerete;
e) a biztosíték helye szerinti tagállam 
ingatlannyilvántartása szervezetének és 
működésének megfelelő ismerete;
f) megfelelő szintű pénzügyi és 
közgazdasági jártasság;
g) megfelelő etikai ismeretek;
h) a fogyasztó hitelképességének 
értékelésére vonatkozó képesség.
2. Az ismeretek és a szakértelem megfelelő 
szintjét a következők alapján kell 
meghatározni.
a) elismert szakképesítés, pl. diploma, 
oklevél, szakképzés, alkalmassági vizsga; 
vagy
b) szakmai gyakorlat, amely 
meghatározható a hiteltermékek 
kezdeményezésével, terjesztésével vagy 
közvetítésével kapcsolatos területeken 
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munkával töltött évek minimális 
számának megadásával.
3. A tagállamok különbséget tehetnek a 
szakmai követelmények szintje 
tekintetében a hitelezők személyzete, a 
hitelközvetítők személyzete és ezek 
vezetősége között.

Or. en


