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Pakeitimas 102
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA dėl kredito 
sutarčių dėl gyvenamosios paskirties 
nuosavybės

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA dėl kredito 
sutarčių dėl gyvenamosios paskirties
nuosavybės ir hipotekinių kreditų sutarčių

Or. en

Pakeitimas 103
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 2011 m. balandžio 13 d. savo 
komunikate „Bendrosios rinkos aktas. 
Dvylika svertų augimui skatinti ir 
pasitikėjimui stiprinti“ (COM(2011) 0206) 
Komisija įsipareigojo toliau stiprinti 
„didžiausią apsaugą tiems, kas sudaro 
paskolos sutartis hipotekinių kreditų 
rinkoje“.

Or. es

Pakeitimas 104
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Finansų krizė parodė, kad neatsakingas 
rinkos dalyvių elgesys gali pažeisti finansų 
sistemos pagrindus ir lemti visų šalių, visų 
pirma vartotojų, pasitikėjimo trūkumą ir 
galimas rimtas socialines ir ekonomines 
pasekmes. Daugelis vartotojų prarado 
pasitikėjimą finansų sektoriumi, o 
skolininkams paskolos darėsi vis 
brangesnės – padaugėjo įsipareigojimų 
neįvykdymo ir priverstinio pardavimo 
atvejų. Atsižvelgdama į finansų krizės 
metu išryškėjusias problemas ir pastangas 
užtikrinti veiksmingą bei konkurencingą 
vidaus rinką, Komisija pasiūlė priemonių, 
susijusių su kredito sutartimis dėl 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto (įskaitant patikimą kredito 
tarpininkavimo sistemą), siekdama 
prisidėti užtikrinant atsakingas bei 
patikimas ateities rinkas ir atkuriant 
vartotojų pasitikėjimą.

(3) Finansų krizė parodė, kad neatsakingas 
rinkos dalyvių elgesys gali pažeisti finansų 
sistemos pagrindus ir lemti visų šalių, visų 
pirma vartotojų, pasitikėjimo trūkumą ir 
galimas rimtas socialines ir ekonomines 
pasekmes. Daugelis vartotojų prarado 
pasitikėjimą finansų sektoriumi, o 
skolininkams paskolos darėsi vis 
brangesnės – padaugėjo įsipareigojimų 
neįvykdymo ir priverstinio pardavimo 
atvejų. Atsižvelgdama į finansų krizės 
metu išryškėjusias problemas ir pastangas 
užtikrinti veiksmingą bei konkurencingą 
vidaus rinką, kuri užtikrintų finansinį 
stabilumą ir vartotojų apsaugą, Komisija 
pasiūlė priemonių, susijusių su kredito 
sutartimis dėl gyvenamosios paskirties 
nekilnojamojo turto (įskaitant patikimą 
kredito tarpininkavimo sistemą), siekdama 
prisidėti užtikrinant atsakingas bei 
patikimas ateities rinkas ir atkuriant 
vartotojų pasitikėjimą.

Or. es

Pakeitimas 105
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Taikoma teisinė sistema turėtų 
vartotojams suteikti pasitikėjimo, kad 
kreditorių ir kredito tarpininkų veikla 
atitinka vartotojo interesus. Pagrindinis 
aspektas norint užtikrinti tokį vartotojų 
pasitikėjimą yra reikalavimas užtikrinti 
didelį sektoriaus atstovų sąžiningumą, 
garbingumą ir profesionalumą. Nors šia
direktyva turėtų būti reikalaujama, kad 
įstaiga įrodytų reikiamas žinias ir 

(16) Taikoma teisinė sistema turėtų 
vartotojams suteikti pasitikėjimo, kad 
kreditorių ir kredito tarpininkų veikla 
atitinka vartotojo interesus. Pagrindinis 
aspektas norint užtikrinti tokį vartotojų 
pasitikėjimą yra reikalavimas užtikrinti 
didelį sektoriaus atstovų sąžiningumą, 
garbingumą ir profesionalumą. Šia
direktyva turėtų būti reikalaujama, kad 
įstaiga įrodytų reikiamas žinias ir 
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kompetenciją, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama priimti arba toliau taikyti 
tokius reikalavimus atskiriems fiziniams
asmenims.

kompetenciją, ir kad tokie reikalavimai 
būtų taikomi fiziniams asmenims, jeigu 
kredito tarpininkas dirba vienas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti vartotojus ir užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, svarbu užtikrinti, kad visi 
tiesiogiai dalyvaujantys pardavimo skolon ir kredito tarpininkavimo operacijose, rodytų jų 
pareigoms atlikti reikiamas žinias ir kompetenciją, įskaitant tarpininkus, kurie dirba vieni 
kaip fiziniai asmenys ir nesamdo darbuotojų.

Pakeitimas 106
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kreditoriai ir kredito tarpininkai 
dažnai naudoja reklamą, kurioje dažnai 
nurodomos specialios sąlygos, kad 
konkrečiu produktu priviliotų vartotojus. 
Todėl vartotojai turėtų būti saugomi nuo 
nesąžiningos ar klaidinančios 
reklamavimo praktikos ir turėtų turėti 
galimybę palyginti reklamas. Kad 
vartotojai galėtų palyginti skirtingus 
pasiūlymus, būtina nustatyti specifines 
nuostatas, susijusias su kredito sutarčių 
dėl gyvenamosios paskirties 
nekilnojamojo turto reklama, ir sąrašą 
punktų, kuriuos reikia įtraukti į jiems 
skirtas reklamas ir prekybinę medžiagą. 
Tokiomis nuostatomis atsižvelgiama į 
kredito sutarčių dėl gyvenamosios 
paskirties nekilnojamojo turto specifiką, 
pvz., tai, kad jei paskolos grąžinimo 
įmokos nemokamos, yra rizika, kad 
vartotojas praras tą turtą. Valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama savo 
nacionalinėje teisėje priimti arba toliau 
taikyti informacijos atskleidimo 

Išbraukta.
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reikalavimus reklamai, kurioje 
nepateikiama informacija apie kredito 
kainą.

Or. en

Pakeitimas 107
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant užtikrinti kuo didesnį 
skaidrumą ir užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui dėl galimų interesų
konfliktų vartotojams naudojantis kredito 
tarpininkų paslaugomis, pastariesiems 
turėtų būti taikomi tam tikri informacijos 
atskleidimo prieš teikiant savo paslaugas 
įpareigojimai. Taip turėtų būti atskleista 
informacija apie jų tapatybę ir ryšius su 
kreditoriais, pvz., tai, ar jie dirba su labai 
įvairių kreditorių ar tik su kai kurių 
kreditorių produktais. Tie kredito 
tarpininkai, kurie nėra priklausomi nuo 
vieno kreditoriaus arba vienos kreditorių 
grupės, turėtų papildomai atskleisti 
vartotojams informaciją apie kreditorių, 
kuriems jie dirba, mokamus komisinius ir 
galimus tų komisinių svyravimus.

(21) Siekiant užtikrinti kuo didesnį 
skaidrumą ir užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui dėl galimų interesų 
konfliktų vartotojams naudojantis kredito 
tarpininkų paslaugomis, pastariesiems 
turėtų būti taikomi tam tikri informacijos 
atskleidimo prieš teikiant savo paslaugas 
įpareigojimai. Taip turėtų būti atskleista 
informacija apie jų tapatybę ir ryšius su 
kreditoriais, pvz., tai, ar jie dirba su labai 
įvairių kreditorių ar tik su kai kurių 
kreditorių produktais. Kredito tarpininkai 
turėtų atskleisti vartotojams informaciją 
apie kreditorių, kuriems jie dirba, 
mokamus komisinius ir galimus tų 
komisinių svyravimus. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, 
reikalaudamos panašios informacijos, 
susijusios su kreditorių paskirstymo 
sąnaudomis.

Or. en

Pagrindimas

Kreditoriai arba kredito tarpininkai turėtų taikyti atlyginimo reikalavimus, kurie būtų 
panašūs į nepriklausomiems tarpininkams taikomus reikalavimus, siekiant užtikrinti vienodas 
veiklos sąlygas ir vienodą vartotojų apsaugą bei galimybę geriau palyginti minėtus 
reikalavimus.
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Pakeitimas 108
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Atliekant kreditingumo vertinimą 
reikėtų apsvarstyti visus būtinus veiksnius, 
kurie galėtų daryti įtaką vartotojo 
gebėjimui grąžinti paskolą jos sutarties 
galiojimo laikotarpiu, įskaitant (bet tuo 
neapsiribojant) vartotojo pajamas, 
įprastines išlaidas, kredito balą, ankstesnę 
skolinimosi istoriją, gebėjimą prisitaikyti 
prie palūkanų normos koregavimo ir kitus 
esamus kreditinius įsipareigojimus. Gali 
prireikti papildomų nuostatų, kad būtų 
papildomai patikslinti skirtingi elementai, 
kuriuos būtų galima svarstyti vertinant 
kreditingumą. Valstybės narės gali teikti 
gaires dėl vartotojo kreditingumo 
vertinimo metodo ir kriterijų, pvz., 
nustatydamos paskolos ir turto vertės 
santykio arba paskolos ir pajamų santykio 
ribas.

(24) Atliekant kreditingumo vertinimą 
reikėtų apsvarstyti visus būtinus veiksnius, 
kurie galėtų daryti įtaką vartotojo 
gebėjimui grąžinti paskolą jos sutarties 
galiojimo laikotarpiu, įskaitant (bet tuo 
neapsiribojant) vartotojo pajamas, 
įprastines išlaidas, kredito balą, ankstesnę 
skolinimosi istoriją, gebėjimą prisitaikyti 
prie palūkanų normos koregavimo ir kitus 
esamus kreditinius įsipareigojimus. Gali 
prireikti papildomų nuostatų, kad būtų 
papildomai patikslinti skirtingi elementai, 
kuriuos būtų galima svarstyti vertinant 
kreditingumą.

Or. en

Pagrindimas

Į tai geriau atkreipti dėmesį direktyvoje dėl kapitalo poreikio.

Pakeitimas 109
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Neigiamas kreditingumo vertinimas 
kreditoriui turėtų rodyti, kad vartotojui 

(25) Gavus neigiamą kreditingumo
vertinimą kreditas turėtų būti suteikiamas 
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kreditas per brangus, todėl kreditorius 
neturėtų suteikti kredito. Tokį neigiamą 
rezultatą gali nulemti įvairios priežastys, 
įskaitant duomenų bazių patikrinimą arba 
neigiamo kredito balo suteikimą, bet ne tik 
jos. Teigiamas kreditingumo vertinimas 
neturėtų reikšti, kad kreditorius privalo 
suteikti kreditą.

tik išimtiniais atvejais. Tai turėtų 
užfiksuoti dokumentuose priežiūros 
institucija, kad būtų galima patikrinti. 
Tokį neigiamą rezultatą gali nulemti 
įvairios priežastys, įskaitant duomenų 
bazių patikrinimą arba neigiamo kredito 
balo suteikimą, bet ne tik jos. Teigiamas 
kreditingumo vertinimas neturėtų reikšti, 
kad kreditorius privalo suteikti kreditą.

Or. de

Pakeitimas 110
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Neigiamas kreditingumo vertinimas 
kreditoriui turėtų rodyti, kad vartotojui 
kreditas per brangus, todėl kreditorius 
neturėtų suteikti kredito. Tokį neigiamą 
rezultatą gali nulemti įvairios priežastys, 
įskaitant duomenų bazių patikrinimą arba 
neigiamo kredito balo suteikimą, bet ne tik 
jos. Teigiamas kreditingumo vertinimas 
neturėtų reikšti, kad kreditorius privalo 
suteikti kreditą.

(25) Neigiamas kreditingumo vertinimas 
kreditoriui turėtų rodyti, kad vartotojui 
kreditas per brangus. Tokį neigiamą 
rezultatą gali nulemti įvairios priežastys, 
įskaitant duomenų bazių patikrinimą arba 
neigiamo kredito balo suteikimą, bet ne tik 
jos. Teigiamas kreditingumo vertinimas 
neturėtų reikšti, kad kreditorius privalo 
suteikti kreditą.

Or. en

Pakeitimas 111
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Vartotojai turėtų kreditoriui arba 
tarpininkui pateikti visą turimą svarbią 
informaciją apie savo finansinę padėtį ir 

(26) Vartotojai turėtų kreditoriui pateikti 
visą turimą svarbią informaciją apie savo 
finansinę padėtį ir asmenines aplinkybes, 
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asmenines aplinkybes, kad būtų lengviau 
įvertinti kreditingumą. Tačiau vartotojas 
neturėtų nukentėti, jei negali pateikti tam 
tikros informacijos arba įvertinti būsimos 
savo finansinės padėties raidos. 
Situacijose, kai vartotojai tyčia pateikia ne 
visą arba netikslią informaciją, valstybės 
narės turėtų turėti galimybę nustatyti 
tinkamas nuobaudas.

kad būtų lengviau įvertinti kreditingumą. 
Tačiau vartotojas neturėtų nukentėti, jei 
negali pateikti tam tikros informacijos arba 
įvertinti būsimos savo finansinės padėties 
raidos. Situacijose, kai vartotojai tyčia 
pateikia ne visą arba netikslią informaciją, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
nustatyti tinkamas nuobaudas.

Or. en

Pagrindimas

Tarpininkai nėra atsakingi už vartotojų kreditingumo vertinimą ir negali naudotis tokia 
informacija, kuria naudojasi kreditorius, todėl tarpininkai šiuo požiūriu neturėtų būti minimi.

Pakeitimas 112
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Jei sprendimas, kuriuo atmetama 
paraiška gauti kreditą, yra paremtas 
duomenimis, gautais atlikus patikrinimą 
duomenų bazėje, arba tuo, kad joje trūksta 
duomenų, kreditorius turėtų apie tai 
informuoti vartotoją, jam pateikti duomenų 
bazės, kurioje atliktas patikrinimas, 
pavadinimą ir visus kitus duomenis, kurių 
reikalaujama pagal Direktyvą 95/46/EB, 
kad vartotojas galėtų pasinaudoti teise 
susipažinti su toje duomenų bazėje 
tvarkomais savo asmens duomenimis ir 
prireikus juos ištaisyti, ištrinti ar 
užblokuoti. Jei sprendimas, kuriuo 
atmetama paraiška gauti kreditą, yra 
paremtas automatiniu sprendimu arba 
sisteminiais metodais, kaip antai kredito 
balų suteikimo sistemomis, kreditorius 
turėtų apie tai informuoti vartotoją ir jam 
paaiškinti sprendimo logiką, taip pat
informuoti apie tvarką, pagal kurią 

(29) Jei sprendimas, kuriuo atmetama 
paraiška gauti kreditą, yra paremtas 
duomenimis, gautais atlikus patikrinimą 
duomenų bazėje, arba tuo, kad joje trūksta 
duomenų, kreditorius turėtų apie tai 
informuoti vartotoją, jam pateikti duomenų 
bazės, kurioje atliktas patikrinimas, 
pavadinimą ir visus kitus duomenis, kurių 
reikalaujama pagal Direktyvą 95/46/EB, 
kad vartotojas galėtų pasinaudoti teise 
susipažinti su toje duomenų bazėje 
tvarkomais savo asmens duomenimis ir 
prireikus juos ištaisyti, ištrinti ar 
užblokuoti. Jei sprendimas, kuriuo 
atmetama paraiška gauti kreditą, yra 
paremtas automatiniu sprendimu arba 
sisteminiais metodais, kaip antai kredito 
balų suteikimo sistemomis, kreditorius 
turėtų apie tai informuoti vartotoją, ir 
informuoti apie tvarką, pagal kurią 
vartotojas gali prašyti automatinį 
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vartotojas gali prašyti automatinį 
sprendimą peržiūrėti rankiniu būdu. 
Tačiau iš kreditoriaus neturėtų būti 
reikalaujama pateikti tokią informaciją, 
kai tai būtų draudžiama pagal kitus 
Sąjungos teisės aktus, kaip antai teisės 
aktus dėl pinigų plovimo ar terorizmo 
finansavimo. Be to, tokia informacija 
neturėtų būti pateikiama, jei tai 
prieštarautų viešosios tvarkos ar 
visuomenės saugumo tikslams, pavyzdžiui, 
nusikaltimų prevencijos, tyrimo, 
nustatymo ar patraukimo baudžiamojon 
atsakomybėn tikslams.

sprendimą peržiūrėti.

Or. en

Pakeitimas 113
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kad vartotojai galėtų suprasti 
paslaugos pobūdį, juos reikėtų informuoti, 
kas yra konkrečiai jiems pritaikyta 
rekomendacija dėl kredito sutarčių, 
tinkamų pagal to vartotojo poreikius ir 
finansinę padėtį (konsultacija), ir kada ji 
teikiama, o kada – ne. Konsultacijas 
teikiantys asmenys turėtų laikytis bendrų 
standartų siekiant užtikrinti, kad vartotojui 
būtų pristatyti įvairūs produktai, 
atitinkantys jo poreikius ir aplinkybes. Ta 
paslauga turėtų būti pagrįsta sąžininga ir 
pakankamai išsamia rinkoje esančių 
produktų analize ir atidžiu vartotojo 
finansinės padėties, pageidavimų ir tikslų 
tyrimu. Toks vertinimas turėtų būti 
paremtas naujausia informacija ir 
pagrįstomis prielaidomis apie vartotojo 
aplinkybes paskolos sutarties galiojimo 
laikotarpiu. Valstybės narės gali išaiškinti, 
kaip tam tikro produkto tinkamumas 

(31) Kad vartotojai galėtų suprasti 
paslaugos pobūdį, juos reikėtų informuoti, 
kas yra konkrečiai tam tikram vartotojui
pritaikyta rekomendacija dėl vienos arba 
daugiau operacijų, susijusių su kredito 
sutartimis, kurios padėtų geriausiai 
patenkinti jų poreikius (konsultacija), ir 
kada ji teikiama, o kada – ne. Konsultacijas 
teikiantys asmenys turėtų laikytis bendrų 
standartų siekiant užtikrinti, kad vartotojui 
būtų pristatyti įvairūs produktai, 
atitinkantys jo poreikius ir aplinkybes. Ta 
paslauga turėtų būti pagrįsta sąžininga ir 
pakankamai išsamia rinkoje esančių 
produktų analize ir atidžiu vartotojo 
finansinės padėties, pageidavimų ir tikslų 
tyrimu. Toks vertinimas turėtų būti 
paremtas naujausia informacija ir 
pagrįstomis prielaidomis apie vartotojo 
aplinkybes paskolos sutarties galiojimo 
laikotarpiu. Valstybės narės gali išaiškinti, 



AM\881849LT.doc 11/118 PE475.786v01-00

LT

vartotojui turėtų būti vertinamas teikiant 
konsultacijas.

kaip tam tikro produkto tinkamumas 
vartotojui turėtų būti vertinamas teikiant 
konsultacijas.

Or. en

Pakeitimas 114
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kad vartotojai galėtų suprasti 
paslaugos pobūdį, juos reikėtų informuoti, 
kas yra konkrečiai jiems pritaikyta 
rekomendacija dėl kredito sutarčių, 
tinkamų pagal to vartotojo poreikius ir 
finansinę padėtį (konsultacija), ir kada ji 
teikiama, o kada – ne. Konsultacijas 
teikiantys asmenys turėtų laikytis bendrų 
standartų siekiant užtikrinti, kad vartotojui 
būtų pristatyti įvairūs produktai, 
atitinkantys jo poreikius ir aplinkybes. Ta 
paslauga turėtų būti pagrįsta sąžininga ir 
pakankamai išsamia rinkoje esančių 
produktų analize ir atidžiu vartotojo 
finansinės padėties, pageidavimų ir tikslų 
tyrimu. Toks vertinimas turėtų būti 
paremtas naujausia informacija ir 
pagrįstomis prielaidomis apie vartotojo 
aplinkybes paskolos sutarties galiojimo 
laikotarpiu. Valstybės narės gali išaiškinti, 
kaip tam tikro produkto tinkamumas 
vartotojui turėtų būti vertinamas teikiant 
konsultacijas.

(31) Kad vartotojai galėtų suprasti 
paslaugos pobūdį, juos reikėtų informuoti, 
kas yra konkrečiai jiems pritaikyta 
rekomendacija dėl kredito sutarčių, 
tinkamų pagal to vartotojo poreikius ir 
finansinę padėtį (konsultacija), ir kada ji 
teikiama, o kada – ne. Konsultacijas 
teikiantys asmenys turėtų laikytis bendrų 
standartų siekiant užtikrinti, kad vartotojui 
būtų pristatyti įvairūs produktai, 
atitinkantys jo poreikius ir aplinkybes. Ta 
paslauga turėtų būti pagrįsta sąžininga ir 
pakankamai išsamia kreditoriaus arba 
kredito tarpininko siūlomų produktų arba 
visoje rinkoje esančių produktų analize, 
jeigu konsultaciją teikia nepriklausoma 
įstaiga, ir atidžiu vartotojo finansinės 
padėties, pageidavimų ir tikslų tyrimu. 
Toks vertinimas turėtų būti paremtas 
naujausia informacija ir pagrįstomis 
prielaidomis apie vartotojo aplinkybes 
paskolos sutarties galiojimo laikotarpiu. 
Valstybės narės gali išaiškinti, kaip tam 
tikro produkto tinkamumas vartotojui 
turėtų būti vertinamas teikiant 
konsultacijas.

Or. en
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Pakeitimas 115
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Galimybė vartotojui grąžinti kreditą 
prieš baigiant galioti jo kredito sutarčiai 
gali atlikti svarbų vaidmenį skatinant 
konkurenciją bendrojoje rinkoje ir laisvą 
ES piliečių judėjimą. Tačiau yra 
reikšmingų skirtumų tarp nacionalinių 
principų ir sąlygų, į kuriuos atsižvelgdami 
vartotojai gali grąžinti kreditą, ir sąlygų, 
kuriomis toks išankstinis kredito 
grąžinimas gali vykti. Nors hipotekinio 
finansavimo mechanizmų ir esamų 
produktų įvairovė pripažįstama, tačiau 
labai svarbu Sąjungos lygmeniu turėti tam 
tikrus išankstinio kredito grąžinimo 
standartus siekiant užtikrinti, kad vartotojai 
turėtų galimybę įvykdyti savo 
įsipareigojimus iki kredito sutartyje 
sutartos datos ir pasitikėjimą rinktis 
geriausiai jų poreikius atitinkančius 
produktus. Todėl valstybės narės arba 
priimdamos teisės aktus, arba įvesdamos 
sutartines nuostatas turėtų užtikrinti, kad 
vartotojai turėtų teisės aktuose arba 
sutartyje nustatytą teisę kreditą grąžinti 
anksčiau; vis dėlto valstybės narės turėtų 
turėti galimybę apibrėžti pasinaudojimo 
tokia teise sąlygas. Šios sąlygos gali apimti 
laiko apribojimus norint pasinaudoti šia 
teise, skirtingą požiūrį pagal kredito 
palūkanų normos rūšį (fiksuotoji ar 
kintamoji), su aplinkybėmis, kuriomis 
galima pasinaudoti šia teise, susijusius 
apribojimus. Valstybės narės taip pat gali 
numatyti, kad kreditorius turėtų turėti teisę 
į teisingą ir objektyviai pagrįstą 
kompensaciją už galimas išlaidas, tiesiogiai 
susijusias su išankstiniu kredito grąžinimu. 
Bet kokiu atveju, jeigu išankstinis 
grąžinimas atliekamas per tą laikotarpį, 
kuriam yra nustatyta fiksuotoji palūkanų 

(32) Galimybė vartotojui grąžinti kreditą 
prieš baigiant galioti jo kredito sutarčiai 
gali atlikti svarbų vaidmenį skatinant 
konkurenciją bendrojoje rinkoje ir laisvą 
ES piliečių judėjimą. Tačiau yra 
reikšmingų skirtumų tarp nacionalinių 
principų ir sąlygų, į kuriuos atsižvelgdami 
vartotojai gali grąžinti kreditą, ir sąlygų, 
kuriomis toks išankstinis kredito 
grąžinimas gali vykti. Nors hipotekinio 
finansavimo mechanizmų ir esamų 
produktų įvairovė pripažįstama, tačiau 
labai svarbu Sąjungos lygmeniu turėti tam 
tikrus išankstinio kredito grąžinimo 
standartus siekiant užtikrinti, kad vartotojai 
turėtų galimybę įvykdyti savo 
įsipareigojimus iki kredito sutartyje 
sutartos datos ir pasitikėjimą rinktis 
geriausiai jų poreikius atitinkančius 
produktus. Todėl valstybės narės arba 
priimdamos teisės aktus, arba įvesdamos 
sutartines nuostatas turėtų užtikrinti, kad 
vartotojai turėtų teisės aktuose arba 
sutartyje nustatytą teisę kreditą grąžinti 
anksčiau; vis dėlto valstybės narės turėtų 
turėti galimybę apibrėžti pasinaudojimo 
tokia teise sąlygas. Šios sąlygos gali apimti 
laiko apribojimus norint pasinaudoti šia 
teise, skirtingą požiūrį pagal kredito 
palūkanų normos rūšį (fiksuotoji ar 
kintamoji), su aplinkybėmis, kuriomis 
galima pasinaudoti šia teise, susijusius 
apribojimus. Valstybės narės taip pat gali 
numatyti, kad kreditorius turėtų turėti teisę 
į teisingą ir objektyviai pagrįstą 
kompensaciją už galimas išlaidas, tiesiogiai 
susijusias su išankstiniu kredito grąžinimu. 
Bet kokiu atveju, jeigu išankstinis 
grąžinimas atliekamas per tą laikotarpį, 
kuriam yra nustatyta fiksuotoji palūkanų 
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norma, galimybė pasinaudoti šia teise gali 
priklausyti nuo to, ar vartotojas turi 
specialų interesą. Toks specialus interesas 
gali atsirasti, pavyzdžiui, skyrybų ar 
nedarbo atveju. Kai valstybė narė 
nusprendžia nustatyti tokias sąlygas, dėl 
jų vartotojui neturėtų būti pernelyg 
sudėtinga arba brangu pasinaudoti ta 
teise.

norma, galimybė pasinaudoti šia teise gali 
priklausyti nuo to, ar vartotojas turi teisėtą
interesą. Toks teisėtas interesas gali 
atsirasti, pavyzdžiui, skyrybų ar nedarbo 
atveju.

Or. de

Pakeitimas 116
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Galimybė vartotojui grąžinti kreditą 
prieš baigiant galioti jo kredito sutarčiai 
gali atlikti svarbų vaidmenį skatinant 
konkurenciją bendrojoje rinkoje ir laisvą 
ES piliečių judėjimą. Tačiau yra 
reikšmingų skirtumų tarp nacionalinių 
principų ir sąlygų, į kuriuos atsižvelgdami 
vartotojai gali grąžinti kreditą, ir sąlygų, 
kuriomis toks išankstinis kredito 
grąžinimas gali vykti. Nors hipotekinio 
finansavimo mechanizmų ir esamų 
produktų įvairovė pripažįstama, tačiau 
labai svarbu Sąjungos lygmeniu turėti tam 
tikrus išankstinio kredito grąžinimo 
standartus siekiant užtikrinti, kad vartotojai 
turėtų galimybę įvykdyti savo 
įsipareigojimus iki kredito sutartyje 
sutartos datos ir pasitikėjimą rinktis 
geriausiai jų poreikius atitinkančius 
produktus. Todėl valstybės narės arba 
priimdamos teisės aktus, arba įvesdamos 
sutartines nuostatas turėtų užtikrinti, kad 
vartotojai turėtų teisės aktuose arba 
sutartyje nustatytą teisę kreditą grąžinti 
anksčiau; vis dėlto valstybės narės turėtų 
turėti galimybę apibrėžti pasinaudojimo 

(32) Galimybė vartotojui grąžinti kreditą 
prieš baigiant galioti jo kredito sutarčiai 
gali atlikti svarbų vaidmenį skatinant 
konkurenciją bendrojoje rinkoje ir laisvą 
ES piliečių judėjimą. Tačiau yra 
reikšmingų skirtumų tarp nacionalinių 
principų ir sąlygų, į kuriuos atsižvelgdami 
vartotojai gali grąžinti kreditą, ir sąlygų, 
kuriomis toks išankstinis kredito 
grąžinimas gali vykti. Nors hipotekinio 
finansavimo mechanizmų ir esamų 
produktų įvairovė pripažįstama, tačiau 
labai svarbu Sąjungos lygmeniu turėti tam 
tikrus išankstinio kredito grąžinimo 
standartus siekiant užtikrinti, kad vartotojai 
turėtų galimybę įvykdyti savo 
įsipareigojimus iki kredito sutartyje 
sutartos datos ir pasitikėjimą rinktis 
geriausiai jų poreikius atitinkančius 
produktus. Todėl valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad vartotojai turėtų teisės 
aktuose nustatytą teisę kreditą grąžinti 
anksčiau; vis dėlto valstybės narės turėtų 
turėti galimybę apibrėžti pasinaudojimo 
tokia teise sąlygas. Šios sąlygos gali apimti 
laiko apribojimus norint pasinaudoti šia 
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tokia teise sąlygas. Šios sąlygos gali apimti 
laiko apribojimus norint pasinaudoti šia 
teise, skirtingą požiūrį pagal kredito 
palūkanų normos rūšį (fiksuotoji ar 
kintamoji), su aplinkybėmis, kuriomis 
galima pasinaudoti šia teise, susijusius 
apribojimus. Valstybės narės taip pat gali 
numatyti, kad kreditorius turėtų turėti teisę 
į teisingą ir objektyviai pagrįstą 
kompensaciją už galimas išlaidas, tiesiogiai 
susijusias su išankstiniu kredito grąžinimu. 
Bet kokiu atveju, jeigu išankstinis 
grąžinimas atliekamas per tą laikotarpį, 
kuriam yra nustatyta fiksuotoji palūkanų 
norma, galimybė pasinaudoti šia teise gali 
priklausyti nuo to, ar vartotojas turi 
specialų interesą. Toks specialus interesas 
gali atsirasti, pavyzdžiui, skyrybų ar 
nedarbo atveju. Kai valstybė narė 
nusprendžia nustatyti tokias sąlygas, dėl jų 
vartotojui neturėtų būti pernelyg sudėtinga 
arba brangu pasinaudoti ta teise.

teise, skirtingą požiūrį pagal kredito 
palūkanų normos rūšį (fiksuotoji ar 
kintamoji), su aplinkybėmis, kuriomis 
galima pasinaudoti šia teise, susijusius 
apribojimus. Valstybės narės taip pat gali 
numatyti, kad kreditorius turėtų turėti teisę 
į teisingą ir objektyviai pagrįstą 
kompensaciją už galimas išlaidas, tiesiogiai 
susijusias su išankstiniu kredito grąžinimu. 
Bet kokiu atveju, jeigu išankstinis 
grąžinimas atliekamas per tą laikotarpį, 
kuriam yra nustatyta fiksuotoji palūkanų 
norma, galimybė pasinaudoti šia teise gali 
priklausyti nuo to, ar vartotojas turi 
specialų interesą. Toks teisėtas interesas 
gali atsirasti, pavyzdžiui, skyrybų ar 
nedarbo atveju. Kai valstybė narė 
nusprendžia nustatyti tokias sąlygas, dėl jų 
vartotojui neturėtų būti pernelyg sudėtinga 
arba brangu pasinaudoti ta teise.

Or. en

Pakeitimas 117
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Kredito tarpininkai turėtų būti 
įregistruoti valstybių narių, kuriose yra jų 
gyvenamoji vieta arba pagrindinė buveinė, 
kompetentingose institucijose, jeigu jiems 
išduoti leidimai pagal griežtus profesinius 
reikalavimus, keliamus jų kompetencijai, 
nepriekaištingai reputacijai ir profesinės 
civilinės atsakomybės draudimui. 
Siekdamos skatinti vartotojų pasitikėjimą 
kredito tarpininkais, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad leidimus turintiems kredito 
tarpininkams jų buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija taikytų nuolatinę 

(34) Kredito tarpininkai turėtų būti 
įregistruoti valstybių narių, kuriose yra jų 
gyvenamoji vieta arba pagrindinė buveinė, 
kompetentingose institucijose, jeigu jiems 
išduoti leidimai pagal griežtus profesinius 
reikalavimus, keliamus jų kompetencijai, 
nepriekaištingai reputacijai ir profesinės 
civilinės atsakomybės draudimui. 
Siekdamos skatinti vartotojų pasitikėjimą 
kredito tarpininkais, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad leidimus turintiems kredito 
tarpininkams jų buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija taikytų nuolatinę 
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ir atidžią priežiūrą. Tokie reikalavimai 
turėtų būti taikomi bent jau įstaigos 
lygmeniu; tačiau valstybės narės gali 
išaiškinti, ar tokie leidimų išdavimo ir 
tolesnio registravimo reikalavimai taikomi 
atskiriems to kredito tarpininko 
darbuotojams.

ir atidžią priežiūrą. Tokie reikalavimai 
turėtų būti taikomi bent jau įstaigos 
lygmeniu ir fiziniams asmenims, jeigu 
kredito tarpininkas dirba vienas; tačiau 
valstybės narės gali išaiškinti, ar tokie 
leidimų išdavimo ir tolesnio registravimo 
reikalavimai taikomi atskiriems to kredito 
tarpininko darbuotojams.

Or. en

Pakeitimas 118
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Siekiant atsižvelgti į kredito, susijusio 
su gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju 
turtu, rinkų pokyčius arba kredito produktų 
raidą, taip pat ekonominius pokyčius, kaip 
antai infliaciją, ir siekiant papildomai 
paaiškinti, kaip vykdyti tam tikrus šioje 
direktyvoje nustatytus reikalavimus, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį. Visų pirma Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
patikslinama informacija dėl profesinių 
reikalavimų, taikomų kreditorių 
darbuotojams ir kredito tarpininkams,
kriterijai, naudojami siekiant įvertinti 
vartotojo kreditingumą ir užtikrinant, kad 
kredito produktai nebūtų netinkami 
vartotojui, ir kuriais papildomai suderinami 
pagrindiniai terminai, kaip antai 
„įsipareigojimų neįvykdymas“, 
registravimo kriterijai ir duomenų 
tvarkymo sąlygos, taikomos kreditų 
duomenų bazėms.

(39) Siekiant atsižvelgti į kredito, susijusio 
su gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju 
turtu, rinkų pokyčius arba kredito produktų 
raidą, taip pat ekonominius pokyčius, kaip 
antai infliaciją, ir siekiant papildomai 
paaiškinti, kaip vykdyti tam tikrus šioje
direktyvoje nustatytus reikalavimus, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį. Visų pirma Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
patikslinami kriterijai, naudojami siekiant 
įvertinti vartotojo kreditingumą ir 
užtikrinant, kad kredito produktai nebūtų 
netinkami vartotojui, ir kuriais papildomai 
suderinami pagrindiniai terminai, kaip 
antai „įsipareigojimų neįvykdymas“, 
registravimo kriterijai ir duomenų 
tvarkymo sąlygos, taikomos kreditų 
duomenų bazėms.

Or. en
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Pagrindimas

Deleguotuosiuose aktuose išsamiai neaptariama daug klausimų, dėl to gali atsirasti teisinis 
neapibrėžtumas ir neskaidrumas. Valstybės narės turėtų apibrėžti būtinus reikalavimus, kokių 
žinių ir kompetencijos reikalaujama.

Pakeitimas 119
Liem Hoang Ngoc, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali išlaikyti arba 
nustatyti griežtesnes nacionalines 
taisykles, reglamentuojančias bet kurį šios 
direktyvos aspektą.

Or. en

Pakeitimas 120
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali išlaikyti arba 
nustatyti griežtesnes nacionalines 
taisykles, reglamentuojančias bet kurį šios 
direktyvos aspektą.

Or. en

Pakeitimas 121
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva plėtojama skaidresnė, 
veiksmingesnė ir konkurencingesnė 
vidaus rinka, užtikrinama naudojant su 
gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju 
turtu susijusias nuoseklias, lanksčias ir 
sąžiningas kredito sutartis, tuo pačiu metu 
skatinant tvarų skolinimą ir skolinimąsi 
bei taip užtikrinant aukštą vartotojų 
apsaugos lygį.

Or. es

Pakeitimas 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma šioms kredito 
sutartims:

1. Ši direktyva taikoma:

Or. en

Pakeitimas 123
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kredito sutartims, užtikrintoms hipoteka 
arba kita panašia valstybėje narėje įprastai 
naudojama garantija dėl gyvenamosios 
paskirties nekilnojamojo turto arba 
užtikrintoms su gyvenamosios paskirties 
nekilnojamuoju turtu susijusia teise;

a) kredito sutartims, kuriomis siekiama 
įgyti arba išlaikyti žemės nuosavybės arba 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto nuosavybės teises, ir kurios 
užtikrintos hipoteka arba kita panašia 
valstybėje narėje įprastai naudojama 
garantija dėl gyvenamosios paskirties 
nekilnojamojo turto arba užtikrintos su 
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gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju 
turtu susijusia teise;

Or. en

Pagrindimas

Visos valstybės narės taikytų minėtos direktyvos taisykles būsto paskolų, kurios užtikrintos 
hipoteka arba panašia garantija, atvejais. Dėl kitų paskolų, kurios patenka į Europos 
Komisijos pasiūlymo taikymo sritį, valstybės narės turėtų teisę pasirinkti, ar minėtų paskolų 
atvejais jos taikys šioje direktyvoje, ar direktyvoje dėl vartojimo kredito sutarčių nustatytas 
taisykles.

Pakeitimas 124
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kredito sutartims, kurių tikslas – įgyti 
arba išlaikyti nuosavybės teises į žemę 
arba į esamą ar planuojamą statyti 
gyvenamosios paskirties pastatą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 125
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kredito sutartims, kurių tikslas –
renovuoti gyvenamosios paskirties 
nekilnojamąjį turtą, kuris priklauso 
asmeniui arba kurį asmuo ketina įsigyti, 
ir kurioms netaikoma 2008 m. balandžio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

Išbraukta.
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direktyva 2008/48/EB.

Or. en

Pakeitimas 126
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kredito sutartims, kuriomis numatoma 
kreditą galiausiai grąžinti iš pajamų, 
gautų pardavus nekilnojamąjį turtą;

a) kredito sutartims, jeigu kreditorius:

i) duoda didelę pinigų sumą, atlieka 
periodinius mokėjimus arba teikia kitas 
kredito išmokas mainais į sumą, gautą 
pardavus nekilnojamąjį turtą, arba į teisę, 
susijusią su nekilnojamuoju turtu; ir
ii) nesieks, kad būtų visiškai sugrąžintas 
kreditas, kol įvyks vienas ar daugiau 
valstybėse narėse apibrėžtų įvykių 
(skolinimasis įkeičiant grynąjį turtą).

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su 10 konstatuojamoje dalyje apibrėžtu tikslu.

Pakeitimas 127
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kredito sutartims, kai darbdavys, 
kuriam kreditavimas yra jo antrinė veikla, 
suteikia darbuotojams kreditą ir kai tokia 
kredito sutartis siūloma be palūkanų arba 

Išbraukta.
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už mažesnę negu rinkoje vyraujanti 
bendros kredito kainos metinę normą ir 
paprastai nėra siūloma visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 128
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai valstybė narė nusprendžia 
nustatyti tokias sąlygas, kredituoti 
sutartis, susijusias su paskolomis, kurios 
suteiktos ribotai visuomenės daliai pagal 
įstatymo nuostatas su bendruoju tikslu 
gauti naudos, ir mažesnėmis, negu rinkos, 
palūkanomis, arba be palūkanų arba 
kitomis sąlygomis, kurios būtų 
palankesnės vartotojui, negu esamos 
rinkos sąlygos, ir palūkanų normomis, 
kurios nebūtų aukštesnės už rinkos 
palūkanų normas.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Vartojimo kredito direktyvos 2 straipsnio 2 dalies 1 punktu. Tokios schemos 
vyriausybėms leidžia įgyvendinti viešojo politinio intereso priemones, kaip antai pagalbos 
pirmą kartą įsigyjantiems būstą teikimą. Tokius pirkėjus įtraukus į šios direktyvos taikymo 
sritį vyriausybėms būtų užkirstas kelias tokiu būdu teikti pagalbą tokioms grupėms.

Pakeitimas 129
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) kai valstybė narė nusprendžia 
nustatyti tokias sąlygas, kredito sutartims, 
kai nekilnojamasis turtas neskirtas 
vartotojui arba jo giminaičiams gyventi.

Or. en

Pagrindimas

Komercinės paskolos, naudojamos nekilnojamajam turtui įsigyti, kurios naudojamos kaip 
investicija, labai skiriasi nuo tipinių gyvenamosios paskirties nuosavybės paskolų, ir 
vartotojams ir kreditoriams reikia skirtingos informacijos ir apsaugos. Tokių paskolų rizika ir 
pobūdis labai skiriasi nuo vyraujančių gyvenamosios paskirties nuosavybės paskolų. Pvz., 
komercinių paskolų sugrąžinimas susijęs ne su pavienių vartotojų kreditingumu, o su 
gaunamomis nuomos pajamomis.

Pakeitimas 130
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) kai valstybė narė nusprendžia 
nustatyti tokias sąlygas, vartotojo, kurio 
bendros metinės pajamos siekia ne 
mažiau kaip 1 500 000 EUR arba bendras 
turtas siekia ne mažiau kaip 
2 000 000 EUR, sudarytų sutarčių 
kreditavimui.

Or. en

Pagrindimas

Skolinimas didelės vertės turto turintiems vartotojams skiriasi nuo vyraujančių hipotekinių 
kreditų. Pvz., vertinant kreditingumą paprastai atsižvelgiama į jų turto vertę, o dėl paskolų 
paprastai deramasi atskirai. Tikėtina, kad paskola bus sugrąžinta didelėmis dalimis iš 
dividendų arba papildomų dividendų, arba pardavus turtą, o ne iš nuolatinių pajamų. Todėl 
šios direktyvos pavyzdžiai netinkami šioms hipotekos paskoloms.
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Pakeitimas 131
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bd) kai valstybė narė nusprendžia 
nustatyti tokias sąlygas, kredito sutartims, 
kai kreditas turi būti sugrąžintas per 
12 mėnesių.

Or. en

Pagrindimas

Rinkoje yra niša trumpalaikėms hipotekos paskoloms, kurios paprastai sujungia keletą 
nekilnojamojo turto sandorių, finansuoti. Todėl ji suteikia galimybę įsigyti naują būstą, kol 
parduodamas vartotojo turimas nekilnojamasis turtas. Trumpalaikė paskola tada 
sugrąžinama iš pajamų, kurios gautos parduodant vartotojo turimą būstą. Todėl šios 
direktyvos standartai netinkami šiai paskolos rūšiai.

Pakeitimas 132
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

be) kai valstybė narė nusprendžia 
nustatyti tokias sąlygas, Direktyvos 
2008/48/EB 2 straipsnio 5 dalyje 
nustatytoms organizacijoms.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Vartojimo kredito direktyva dėl kredito unijų, kurios atlieka svarbų vaidmenį 
plėsdamos galimybes finansinėmis paslaugomis naudotis vartotojams, kurie šiaip negalėtų 
jomis naudotis.
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Pakeitimas 133
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) papildoma paslauga – finansinė 
paslauga, kurią kreditorius arba kredito 
tarpininkas vartotojui siūlo kartu su kredito 
sutartimi;

d) papildoma paslauga – finansinė 
paslauga, kurios de jure arba de facto
reikalauja kreditorius arba įstatymas, ir 
kurią kreditorius, kredito tarpininkas arba 
trečioji šalis vartotojui siūlo kartu su 
kredito sutartimi;

Or. en

Pakeitimas 134
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) papildoma paslauga – finansinė 
paslauga, kurią kreditorius arba kredito 
tarpininkas vartotojui siūlo kartu su kredito 
sutartimi;

d) papildoma paslauga – finansinė 
paslauga, kurios de jure arba de facto
reikalauja kreditorius arba įstatymas, ir 
kurią kreditorius, kredito tarpininkas arba 
trečioji šalis vartotojui siūlo kartu su 
kredito sutartimi;

Or. en

Pagrindimas

Visi produktai (visos paslaugos), kurie susiję su kredito sutartimi, kurių reikalauja kreditorius 
arba kurių reikalaujama pagal įstatymą, turėtų būti įtraukti į papildomo produkto apibrėžtį, 
neatsižvelgiant į tiekėjus. Dažnai būna taip, kad vartotoją kreditorius paskatina sudaryti 
kredito sutartį dėl papildomos paslaugos, nors toks pirkinys oficialiai nėra privalomas. Todėl 
reikia pridėti frazę „de facto“.

Pakeitimas 135
Phil Prendergast
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kredito tarpininkas – fizinis arba 
juridinis asmuo, kuris veikia ne kaip 
kreditorius ir kuris pagal savo užsiėmimą, 
verslą ar profesiją už užmokestį, mokamą 
pinigais arba bet kuria kita sutarta 
finansinio atlygio forma:

e) kredito tarpininkas – fizinis arba 
juridinis asmuo, kuris veikia ne kaip 
kreditorius ir kuris pagal savo užsiėmimą, 
verslą ar profesiją už atlygį, mokamą 
pinigais arba bet kuria kita sutarta 
finansinio atlygio forma:

Or. en

Pagrindimas

Atlygis apima mokesčius, komisinius ir kitokių formų pajamas.

Pakeitimas 136
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kredito tarpininkas – fizinis arba 
juridinis asmuo, kuris veikia ne kaip 
kreditorius ir kuris pagal savo užsiėmimą, 
verslą ar profesiją už užmokestį, mokamą 
pinigais arba bet kuria kita sutarta 
finansinio atlygio forma:

e) kredito tarpininkas – fizinis arba 
juridinis asmuo, kuris veikia ne kaip 
kreditorius ir kuris pagal savo užsiėmimą, 
verslą ar profesiją už atlygį, mokamą 
pinigais arba bet kuria kita sutarta 
finansinio atlygio forma:

Or. en

Pagrindimas

„Atlygis“ šiame kontekste tinkamesnis žodis. Jis gali apimti mokesčius ir komisinius.

Pakeitimas 137
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos e punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) padeda vartotojams atlikdamas kitą 
kredito sutarčių, kaip apibrėžta 2 
straipsnyje, parengiamąjį darbą, negu 
numatyta i punkte;

ii) padeda vartotojams atlikdamas kitą 
kredito sutarčių, kaip apibrėžta 2 
straipsnyje, parengiamąjį ir (arba) 
administracinį darbą, negu numatyta i 
punkte; arba

Or. en

Pagrindimas

Pridėjus žodį „arba“ tampa aiškiau, kad kredito tarpininkas nebūtinai atlieka visą šią veiklą. 
Tai taip pat teigiama Vartojimo kredito direktyvos kredito tarpininko apibrėžtyje.

Pakeitimas 138
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) padeda vartotojams atlikdamas kitą 
kredito sutarčių, kaip apibrėžta 2 
straipsnyje, parengiamąjį darbą, negu 
numatyta i punkte;

ii) padeda vartotojams atlikdamas kitą 
kredito sutarčių, kaip apibrėžta 2 
straipsnyje, parengiamąjį darbą, negu 
numatyta i punkte; arba

Or. en

Pakeitimas 139
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) bendra kredito kaina vartotojui – visos 
su kreditu susijusios išlaidos vartotojui, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2008/48/EB 3 
straipsnio g punkte;

k) bendra kredito kaina vartotojui – visos 
su kreditu susijusios išlaidos vartotojui, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2008/48/EB 3 
straipsnio g punkte, išskyrus išlaidas, 
susijusias su kredito užtikrinimu;
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Or. de

Pakeitimas 140
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) bendra kredito kaina vartotojui – visos 
su kreditu susijusios išlaidos vartotojui, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2008/48/EB 
3 straipsnio g punkte;

k) bendra kredito kaina vartotojui – visos 
išlaidos, įskaitant palūkanas, komisinius, 
mokesčius ir visus kitus mokesčius, kurie 
tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su 
paskola – išskyrus išlaidas notarui – ir 
kuriuos vartotojas turi sumokėti pagal 
kredito sutartį, įskaitant visas su 
sutartimis susijusias išlaidas, patiriamas 
sugrąžinant kreditą, užtikrinant hipoteka 
arba neužtikrinant garantuojamą turtą, 
bet jomis neapsiribojant, ir palengvinti 
mokėjimą ir kitas papildomas paslaugas, 
dėl kurių susitarta remiantis būsto 
paskolos sutarties sąlygomis arba 
sudarant šią sutartį;

Or. en

Pakeitimas 141
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) bendra kredito kaina vartotojui – visos 
su kreditu susijusios išlaidos vartotojui, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2008/48/EB 3 
straipsnio g punkte;

k) bendra kredito kaina vartotojui – visos 
išlaidos, įskaitant palūkanas, komisinius, 
valstybinius mokesčius ir kitokius 
mokesčius, kuriuos vartotojas turi 
sumokėti pagal kredito sutartį ir apie 
kuriuos žino kreditorius, išskyrus 
mokesčius notarui ir hipotekos paskolos 
registravimo mokesčius; išlaidos, 
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susijusios su papildomomis paslaugomis, 
susijusiomis su kredito sutartimi, 
pirmiausia su nekilnojamojo turto 
vertinimu ir draudimo įmokomis 
susijusios išlaidos, taip pat įtraukiamos, 
jeigu sudaryti paslaugų teikimo sutartį 
privalu norint gauti kreditą arba jį gauti 
siūlomomis sąlygomis, ir apie šias išlaidas 
kreditorius žino;

Or. en

Pagrindimas

Mokesčio notarui neįtraukus į bendras kredito išlaidas, akivaizdu, kad hipotekos paskolos 
registravimo mokesčiai turėtų būti į jas neįtraukti, remiantis tuo, kad jie nėra banko 
mokesčiai, be to, apie juos nežino kreditorius sudarydamas kredito sutartį. Dar daugiau, jeigu 
draudimo įmokos iš esmės įtrauktinos į kredito kainos metinę normą (KKMN), ši prievolė 
turėtų apsiriboti kreditoriui žinomomis išlaidomis.

Pakeitimas 142
Damien Abad

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) bendros kredito kainos metinė norma –
bendra kredito kaina vartotojui, išreikšta 
metiniu bendros kredito kainos procentu, 
prireikus įskaičiavus išlaidas, nurodytas 
12 straipsnio 2 dalyje;

m) bendros kredito kainos metinė norma –
bendra suma, kurią gauna kreditorius už 
kredito sutarties sudarymą ir vykdymą;

Or. fr

Pakeitimas 143
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos n a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

na) fiksuotoji kredito palūkanų norma –
viena fiksuotoji kredito palūkanų norma 
per visą kredito sutarties galiojimo 
laikotarpį ar jo dalį;

Or. de

Pakeitimas 144
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) kreditingumo vertinimas – vartotojo 
galimybės vykdyti savo skolinius 
įsipareigojimus vertinimas;

o) kreditingumo vertinimas – vartotojo 
galimybės vykdyti savo skolinius 
įsipareigojimus vertinimas, kuris pagrįstas 
objektyvia informacija apie vartotojo 
asmenines aplinkybes;

Or. en

Pakeitimas 145
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) kreditingumo vertinimas – vartotojo 
galimybės vykdyti savo skolinius 
įsipareigojimus vertinimas;

o) kreditingumo vertinimas – visų svarbių 
veiksnių, apie kuriuos kreditorius žino 
vartotojui teikiant prašymą, vertinimas, 
sprendžiant, ar vartotojas sugebės 
sugrąžinti kreditą;

Or. en
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Pagrindimas

Kreditingumo vertinimo apibrėžimas turėtų rodyti, kad vertinant būsimo vartotojo 
kreditingumą būtina ne tik įvertinti vartotojo galimybes sugrąžinti paskolą iš savo pajamų, 
bet ir kitus svarbius veiksnius, ypač tai, ar vartotojas turi užstatą, kuris sistemai suteikia 
saugumo ir patikimumo ir savo ruožtu sumažina hipotekos paskolos kredito riziką, o dėl to 
pinga būsto paskolos finansavimas.

Pakeitimas 146
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) kreditingumo vertinimas – vartotojo 
galimybės vykdyti savo skolinius 
įsipareigojimus vertinimas;

o) kreditingumo vertinimas – visų svarbių 
veiksnių, apie kuriuos kreditorius žino 
vartotojui teikiant prašymą, vertinimas, 
sprendžiant, ar vartotojas sugebės 
sugrąžinti kreditą;

Or. en

Pakeitimas 147
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos r a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ra) „vertintojas“ – fizinis arba juridinis 
asmuo, kurio užsiėmimas, verslas arba 
profesija yra atlikti gyvenamosios 
paskirties nekilnojamojo turto arba žemės, 
kurioje toks nekilnojamasis turtas yra 
arba galėtų būti, vertinimą;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis, kad vertintojas – fizinis arba juridinis asmuo, teisingai parodo visos Europos 
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Sąjungos padėtį.

Pakeitimas 148
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria kompetentingas 
institucijas, įgaliotas užtikrinti šios 
direktyvos įgyvendinimą, ir užtikrina, kad 
joms būtų suteikti visi įgaliojimai, būtini jų 
pareigoms atlikti.

Valstybės narės paskiria kompetentingas 
institucijas, įgaliotas užtikrinti šios 
direktyvos įgyvendinimą ir visų jos 
nuostatų priėmimą rinkos ir visų jos 
dalyvių vardan. Jos užtikrina, kad joms 
būtų suteikta pakankamai išteklių ir visi
įgaliojimai tirti ir sankcionuoti, kurie 
būtini jų pareigoms atlikti, įskaitant 
leidimą patekti į visas patalpas ir naudotis 
svarbiais dokumentais.

Kompetentingos institucijos, inter alia, 
atliks „anoniminių pirkėjų“ vertinimą, kai 
taikoma, ir patikrins, ar tinkamai 
įgyvendinama ši direktyva.

Or. en

Pakeitimas 149
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria kompetentingas 
institucijas, įgaliotas užtikrinti šios 
direktyvos įgyvendinimą, ir užtikrina, kad 
joms būtų suteikti visi įgaliojimai, būtini jų 
pareigoms atlikti.

Valstybės narės paskiria kompetentingas 
institucijas, įgaliotas užtikrinti šios 
direktyvos įgyvendinimą ir visų jos 
nuostatų priėmimą rinkos ir visų jos 
dalyvių vardan. Jos užtikrina, kad joms 
būtų suteikta pakankamai išteklių ir visi
įgaliojimai tirti ir sankcionuoti, kurie 
būtini jų pareigoms atlikti.
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Valstybės narės suteikia galimybę 
tyrėjams patekti į visas patalpas, 
reikalauti pranešti apie hipotekos paskolų 
sutartis, ESIL, buhalterines knygas, 
sąskaitas-faktūras ir visus kitus
profesinius dokumentus, ir gauti arba 
paimti jų kopijas bet kokia kaina ir apie 
visas priemones, ir rinkti informaciją bei 
įrodymus pateikiant prašymą teisėjui arba 
in situ.
Jeigu ši veikla vykdoma priimančiojoje 
valstybėje narėje, kreditorių ir kredito
tarpininkų vykdomos veiklos priežiūrą 
atlieka kompetentinga priimančiosios 
valstybės narės institucija. Buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos reikalaujama priimančiosios 
valstybės narės kompetentingai institucijai 
pateikti visą susijusią informaciją. 
Priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos turi teisę 
įsikišti, jeigu kredito tarpininkai nevykdo 
savo pareigų ir įsipareigojimų, kurie 
apibrėžti šioje direktyvoje. Be to, 
kompetentingoms priimančiosios 
valstybės narės institucijoms suteikiama 
teisė atsisakyti suteikti įgaliojimus.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingoms valdžios institucijoms reikėtų suteikti būtinus įgaliojimus, kad jos galėtų 
veikti vartotojų vardu.

Pakeitimas 150
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu ši veikla vykdoma priimančiojoje 
valstybėje narėje, kreditorių ir kredito 
tarpininkų vykdomos veiklos priežiūrą 



PE475.786v01-00 32/118 AM\881849LT.doc

LT

atlieka kompetentinga priimančiosios 
valstybės narės institucija. Buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos reikalaujama priimančiosios 
valstybės narės kompetentingai institucijai 
pateikti visą susijusią informaciją. 
Priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos turi teisę 
įsikišti, jeigu kredito tarpininkai nevykdo 
savo pareigų ir įsipareigojimų, kurie 
apibrėžti šioje direktyvoje. Be to, 
kompetentingoms priimančiosios 
valstybės narės institucijoms suteikiama 
teisė atsisakyti suteikti įgaliojimus.

Or. en

Pakeitimas 151
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad institucija, 
paskirta kompetentinga užtikrinti šios 
direktyvos 18, 19, 20 ir 21 straipsnių 
įgyvendinimą, būtų viena iš kompetentingų 
institucijų, įtrauktų į Reglamento (ES) 
Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos 
priežiūros institucija (Europos 
bankininkystės institucija), 4 straipsnio 2 
dalį.

Valstybės narės užtikrina, kad institucija, 
paskirta kompetentinga užtikrinti šios 
direktyvos 18, 19, 20, 21, 22 ir 23
straipsnių įgyvendinimą, būtų viena iš 
kompetentingų institucijų, įtrauktų į 
Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo 
įsteigiama Europos priežiūros institucija 
(Europos bankininkystės institucija), 4 
straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 152
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad institucija, Valstybės narės užtikrina, kad institucija, 
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paskirta kompetentinga užtikrinti šios 
direktyvos 18, 19, 20 ir 21 straipsnių 
įgyvendinimą, būtų viena iš kompetentingų 
institucijų, įtrauktų į Reglamento (ES) 
Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos 
priežiūros institucija (Europos 
bankininkystės institucija), 4 straipsnio 2 
dalį.

paskirta kompetentinga užtikrinti šios 
direktyvos 18, 19, 20, 21, 22 ir 23
straipsnių įgyvendinimą, būtų viena iš 
kompetentingų institucijų, įtrauktų į 
Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo 
įsteigiama Europos priežiūros institucija 
(Europos bankininkystės institucija), 
4 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo neįtraukti kompetentingų institucijų į 22 ir 23 straipsnių, kuriuose aptariama 
kredito tarpininkų įsisteigimo laisvė ir ne kredito įstaigų priežiūra, įgyvendinimą.

Pakeitimas 153
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu ši veikla vykdoma priimančiojoje 
valstybėje narėje, kreditorių ir kredito 
tarpininkų vykdomos veiklos priežiūrą 
atlieka kompetentinga priimančiosios 
valstybės narės institucija. Buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos reikalaujama priimančiosios 
valstybės narės kompetentingai institucijai 
pateikti visą susijusią informaciją. 
Priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos turi teisę 
įsikišti, jeigu kredito tarpininkai nevykdo 
savo pareigų ir įsipareigojimų, kurie 
apibrėžti šioje direktyvoje. Be to, 
kompetentingoms priimančiosios 
valstybės narės institucijoms suteikiama 
teisė atsisakyti suteikti įgaliojimus.

Or. en
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Pagrindimas

Nacionalinės priežiūros institucijos turėtų galėti išlaikyti tvarkymo ir ataskaitų apie jų 
jurisdikcijoje dirbančius kredito tarpininkus teikimo reikalavimus, siekiant išsaugoti didelę 
vartotojų apsaugą.

Pakeitimas 154
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu kreditorius arba kredito 
tarpininkas teikia paslaugas ne savo 
buveinės valstybėje narėje, kreditoriaus 
arba kredito tarpininko vykdomos veiklos 
priežiūrą atlieka priimančiosios valstybės 
narės kompetentinga institucija.
Buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos reikalaujama priimančiosios 
valstybės narės kompetentingai institucijai 
pateikti visą susijusią informaciją, kurią 
pateikti prašo minėta institucija. 
Priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos turi teisę 
įsikišti, taip pat nesuteikdamos teisės teikti 
paslaugas buveinės valstybėje narėje, 
jeigu kreditorius arba kredito tarpininkas 
nevykdo savo profesinių reikalavimų ir 
kitų reguliavimo pareigų ir 
įsipareigojimų, kurie apibrėžti šioje 
direktyvoje, arba kurių reikalauja 
kreditoriai arba kredito tarpininkai, 
dirbantys minėtoje valstybėje narėje.
Kompetentinga priimančiosios valstybės 
narės institucija buveinės valstybės narės 
kompetentingą instituciją, kitas 
kompetentingas ES valstybių narių 
institucijas ir Europos bankininkystės 
instituciją informuoja apie tai, kad 
tokiomis aplinkybėmis kreditoriaus arba 
kredito tarpininko atžvilgiu imtasi 
veiksmų, ir apie tokių veiksmų priežastis.
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Or. en

Pakeitimas 155
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato priemones, 
skirtas palengvinti ir skatinti vartotojų 
supratimą apie jų atsakomybę sudarant 
paskolos sutartis ir valdant skolas, ypač 
susijusias su kredito sutartimis.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija būtų prieinama visiems 
vartotojams, siekiant užkirsti kelią 
vartotojų pažeidžiamumui, nes paprastai 
jie nėra pažeidžiami, ir užtikrinti apsaugą 
tų vartotojų, kurie yra ypač pažeidžiami 
dėl gyvenamosios paskirties 
nekilnojamojo turto kredito sutarčių.

Or. es

Pakeitimas 156
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad teikdami, 
tarpininkaudami ar konsultuodami teikiant 
kreditus ir, jei taikoma, papildomas 
paslaugas vartotojams kreditoriai arba 
kredito tarpininkai veiktų garbingai, 
sąžiningai ir profesionaliai, atsižvelgdami į 
vartotojo interesus.

1. Valstybės narės reikalauja, kad teikdami, 
tarpininkaudami ar konsultuodami teikiant 
kreditus ir, jei taikoma, papildomas 
paslaugas vartotojams kreditoriai arba 
kredito tarpininkai veiktų garbingai, 
sąžiningai ir profesionaliai, atsižvelgdami į 
vartotojo interesus.

Valstybės narės užtikrina, kad nesilaikant 
pirmoje pastraipoje nurodytų reikalavimų, 
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būtų išdėstytos sąlygos, leisiančios 
privalomai pakeisti kredito sutartį, 
atsižvelgiant į susijusio vartotojo 
interesus, ir tai daryti nemokamai, arba 
vartotojui suteikti galimybę nuspręsti 
nutraukti sutartį ir dėl to nepatirti 
nuostolių.

Or. en

Pakeitimas 157
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad teikdami, 
tarpininkaudami ar konsultuodami teikiant 
kreditus ir, jei taikoma, papildomas 
paslaugas vartotojams kreditoriai arba 
kredito tarpininkai veiktų garbingai, 
sąžiningai ir profesionaliai, atsižvelgdami į 
vartotojo interesus.

1. Valstybės narės reikalauja, kad teikdami, 
tarpininkaudami ar konsultuodami teikiant 
kreditus kreditoriai arba kredito tarpininkai 
veiktų garbingai, sąžiningai ir 
profesionaliai.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje numatytos papildomos paslaugos, pvz., draudimas, jau reglamentuojamos 
kituose teisės aktuose, todėl turėtų būti taikomas lex specialis principas. Interesus galima 
derinti, todėl netinkama konkrečiai nurodyti vartotojo interesų.

Pakeitimas 158
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai 
atlygintų savo darbuotojams ir susijusiems 
kredito tarpininkams, o kredito tarpininkai 
atlygintų savo darbuotojams tokiu būdu, 

2. Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai 
atlygintų savo darbuotojams ir susijusiems 
kredito tarpininkams, o kredito tarpininkai 
atlygintų savo darbuotojams tokiu būdu, 
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kad tai netrukdytų jiems vykdyti 
įpareigojimo veikti atsižvelgiant į vartotojo 
interesus, kaip nurodyta 1 dalyje.

kad tai netrukdytų jiems vykdyti 
įpareigojimo veikti atsižvelgiant į vartotojo 
interesus, kaip nurodyta 1 dalyje.

Atlyginama bus objektyviai. Pirmiausia 
jokiems darbuotojams arba kredito 
tarpininkams jokiomis aplinkybėmis 
nebus mokami jokie mokesčiai arba 
komisiniai, atsižvelgiant į metinę normą ir 
į tai, kokios rūšies kredito sutartis 
pasirašyta su vartotoju.
Jeigu kredito sutartys keičiamos, 
nenumatomas joks naujų sutarčių 
mokestis, nebent paaiškėja, kad pakeitus 
esamą sutartį problema neišspręsta.
Draudžiama kredito tarpininkus skatinti 
natūra. 
Atlyginant bus atsižvelgiama į 
įsipareigojimų nevykdymo dydį.

Or. en

Pakeitimas 159
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kreditorių ir kredito tarpininkų 
darbuotojai turėtų tinkamo lygio žinių ir 
kompetencijos, susijusių su kredito 
sutarčių, kaip apibrėžta 2 straipsnyje, 
siūlymu ar sudarymu arba kredito 
tarpininkavimo veikla, kaip apibrėžta 3 
straipsnio e punkte. Kai kredito sutarties 
sudarymas apima su ja susijusią 
papildomą paslaugą, visų pirma, 
draudimo arba investicines paslaugas, jie 
taip pat turi tinkamų žinių ir 
kompetencijos, susijusių su ta papildoma 
paslauga, kad būtų vykdomi reikalavimai, 
nustatyti Direktyvos 2004/39/EB 19 
straipsnyje ir Direktyvos 2002/92/EB 4 

Išbraukta.
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straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Vartotojams apsaugoti pakanka reglamentuoti administracijos kompetencijos reikalavimus, ir 
ji būtų atsakinga už tai, kad darbuotojai būtų kompetentingi atlikti savo darbą. Šis 
sprendimas taip pat būtų suderintas su kitais Europos Sąjungos teisės aktais. Būtinos 
darbuotojų kompetencijos reglamentavimas yra perteklinis.

Pakeitimas 160
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kreditorių ir kredito tarpininkų
darbuotojai turėtų tinkamo lygio žinių ir 
kompetencijos, susijusių su kredito 
sutarčių, kaip apibrėžta 2 straipsnyje, 
siūlymu ar sudarymu arba kredito 
tarpininkavimo veikla, kaip apibrėžta 3 
straipsnio e punkte. Kai kredito sutarties 
sudarymas apima su ja susijusią papildomą 
paslaugą, visų pirma, draudimo arba 
investicines paslaugas, jie taip pat turi 
tinkamų žinių ir kompetencijos, susijusių 
su ta papildoma paslauga, kad būtų 
vykdomi reikalavimai, nustatyti Direktyvos 
2004/39/EB 19 straipsnyje ir Direktyvos 
2002/92/EB 4 straipsnyje;

a) kredito tarpininkai ir kreditorių 
darbuotojai turėtų tinkamo lygio žinių ir 
kompetencijos, susijusių su kredito 
sutarčių, kaip apibrėžta 2 straipsnyje, 
siūlymu ar sudarymu arba kredito 
tarpininkavimo veikla, kaip apibrėžta 3 
straipsnio e punkte. Kai kredito sutarties 
sudarymas apima su ja susijusią papildomą 
paslaugą, visų pirma, draudimo arba 
investicines paslaugas, jie taip pat turi 
tinkamų žinių ir kompetencijos, susijusių 
su ta papildoma paslauga, kad būtų 
vykdomi reikalavimai, nustatyti Direktyvos 
2004/39/EB 19 straipsnyje ir Direktyvos 
2002/92/EB 4 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 161
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kreditorių ir kredito tarpininkų
darbuotojai turėtų tinkamo lygio žinių ir 
kompetencijos, susijusių su kredito 
sutarčių, kaip apibrėžta 2 straipsnyje, 
siūlymu ar sudarymu arba kredito 
tarpininkavimo veikla, kaip apibrėžta 3 
straipsnio e punkte. Kai kredito sutarties 
sudarymas apima su ja susijusią papildomą 
paslaugą, visų pirma, draudimo arba 
investicines paslaugas, jie taip pat turi 
tinkamų žinių ir kompetencijos, susijusių 
su ta papildoma paslauga, kad būtų 
vykdomi reikalavimai, nustatyti 
Direktyvos 2004/39/EB 19 straipsnyje ir 
Direktyvos 2002/92/EB 4 straipsnyje;

a) kredito tarpininkai ir kreditorių 
darbuotojai, kurie tiesiogiai bendrauja su 
vartotojais, turėtų tinkamo lygio žinių ir 
kompetencijos, susijusių su kredito 
sutarčių, kaip apibrėžta 2 straipsnyje, 
siūlymu ar sudarymu arba kredito 
tarpininkavimo veikla, kaip apibrėžta 3 
straipsnio e punkte. Kai kredito sutarties 
sudarymas apima su ja susijusią papildomą 
paslaugą, visų pirma, draudimo arba 
investicines paslaugas, jie taip pat turi 
tinkamų žinių ir kompetencijos, susijusių 
su ta papildoma paslauga, kaip nustatyta 
konkrečiai paslaugai taikomuose teisės 
aktuose;

Or. en

Pagrindimas

Netinkama reikalauti tik dalies teisinės priemonės atitikties. Pvz., jeigu kreditoriai (kredito 
tarpininkai), be to, kad teikia su hipotekos paskola susijusias paslaugas, taip pat teikia 
draudimo tarpininkų paslaugas, jie turėtų laikytis visų direktyvos dėl draudimo 
tarpininkavimo (DTD) nuostatų.

Pakeitimas 162
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kreditorių ir kredito tarpininkų 
vadovybei priklausantys fiziniai asmenys, 
kurie yra atsakingi už tarpininkavimą, 
konsultavimą ar kredito sutarties 
patvirtinimą arba tame dalyvauja, turėtų 
tinkamų žinių ir kompetencijos, susijusių 
su kredito sutartimis;

b) kreditorių ir kredito tarpininkų 
vadovybei priklausantys fiziniai asmenys, 
kurie yra atsakingi už tarpininkavimą, 
konsultavimą ar kredito sutarties 
patvirtinimą arba tame dalyvauja, turėtų 
tinkamų žinių ir kompetencijos, susijusių 
su kredito sutartimis;

Jie turės siekti nustatyto nuolatinio 
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profesinio tobulėjimo, kad būtų 
įteisinamos jų žinios ir kompetencija;

Or. en

Pakeitimas 163
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kreditorių ir kredito tarpininkų 
vadovybei priklausantys fiziniai asmenys, 
kurie yra atsakingi už tarpininkavimą,
konsultavimą ar kredito sutarties 
patvirtinimą arba tame dalyvauja, turėtų 
tinkamų žinių ir kompetencijos, susijusių
su kredito sutartimis;

b) kreditorių ir kredito tarpininkų 
vadovybei priklausantys fiziniai asmenys, 
kurie yra atsakingi už tarpininkavimą arba
konsultavimą dėl kredito sutarčių, arba 
tame dalyvauja, turėtų tinkamų žinių ir 
patirties, susijusios su kredito sutartimis. 
Kredito tarpininkų vadovybė užtikrina, 
kad darbuotojai turėtų tinkamų žinių ir 
kompetencijos darbui atlikti.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu atsižvelgti į tai, kad daugelis kreditorių yra kredito institucijos, siūlančios daugybę 
finansinių paslaugų. Todėl būtų sudėtinga reglamentuoti kredito institucijų vadovybės 
kompetencijos reikalavimus atsižvelgiant tik į vieną produktą – hipotekos paskolų kreditus. 
Turėtų būti reglamentuojami tik kredito tarpininkų vadovybės kompetencijos reikalavimai.

Pakeitimas 164
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kreditoriai ir kredito tarpininkai būtų 
stebimi, siekiant įvertinti, ar 1 dalies a ir b 
punktuose nurodyti reikalavimai yra nuolat 
vykdomi.

c) kreditoriai ir kredito tarpininkai būtų
prižiūrimi kompetentingos valdžios 
institucijos, siekiant įvertinti, ar 1 dalies a 
ir b punktuose nurodyti reikalavimai yra 
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nuolat vykdomi.

Or. en

Pakeitimas 165
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
minimi mažiausi kompetencijos 
reikalavimai būtų nustatyti remiantis IIa 
priede nustatytais principais.

Or. en

Pakeitimas 166
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 26 straipsnį ir laikantis 27 ir 28 
straipsniuose išdėstytų sąlygų Komisijai 
suteikiami įgaliojimai patikslinti šio 
straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus 
reikalavimus ir visų pirma būtinus 
reikalavimus, taikomus tinkamoms 
žinioms ir kompetencijai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Buveinės valstybės narės įgaliojimų, kurie reglamentuojami 3 dalyje, ir Europos Komisijos 
įgaliojimų, kurie reglamentuojami 4 dalyje, santykiai yra neaiškūs. Buveinės valstybė narė 
turėtų išsamiai nurodyti kompetencijos reikalavimus.
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Pakeitimas 167
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 26 straipsnį ir laikantis 27 ir 28 
straipsniuose išdėstytų sąlygų Komisijai 
suteikiami įgaliojimai patikslinti šio 
straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus 
reikalavimus ir visų pirma būtinus 
reikalavimus, taikomus tinkamoms 
žinioms ir kompetencijai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis siūlymas gali lemti teisinį neapibrėžtumą ir neskaidrumą. Valstybės narės turėtų būti 
atsakingos už būtinų reikalavimų dėl tinkamų žinių ir kompetencijos nustatymą.

Pakeitimas 168
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis
Tipinė informacija, kuri turi būti 
nurodyta reklamoje

Išbraukta.

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet 
kokioje kredito sutarčių, kaip nustatyta 2 
straipsnyje, reklamoje, kurioje nurodoma 
palūkanų norma arba bet kokie skaičiai, 
susiję su kredito kaina vartotojui, būtų 
pateikiama tipinė informacija pagal šį 
straipsnį.
2. Pateikiant tipinę informaciją 
tipiniame pavyzdyje aiškiai, tiksliai bei 
pastebimai nurodoma:
a) kreditoriaus arba, jei taikoma, 
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kredito tarpininko tapatybė;
b) kad reklamuojamas produktas yra 
kredito sutartis ir, jei taikoma, yra 
užtikrintas hipoteka arba kita panašia 
valstybėje narėje įprastai naudojama 
garantija dėl gyvenamosios paskirties 
nekilnojamojo turto arba užtikrintas su 
gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju 
turtu susijusia teise;
c) kredito palūkanų norma, 
nurodant, ar ji yra fiksuotoji, ar 
kintamoji, ar abi, kartu su duomenimis 
apie mokesčius, įtrauktus į bendrą kredito 
kainą vartotojui;
d) bendra kredito suma;
e) bendros kredito kainos metinė 
norma;
f) kredito sutarties trukmė;
g) dalinių mokėjimų suma;
h) bendra vartotojo mokama suma;
i) perspėjimas, jei taikoma, apie 
riziką prarasti nekilnojamąjį turtą, jei bus 
nesilaikoma įsipareigojimų pagal kredito 
sutartį, kai kreditas yra užtikrintas 
hipoteka arba kita panašia valstybėje 
narėje įprastai naudojama garantija dėl 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto arba užtikrintas su gyvenamosios 
paskirties nekilnojamuoju turtu susijusia 
teise.
Tipinė informacija yra lengvai įskaitoma 
arba aiškiai girdima, atsižvelgiant į 
reklamai ir prekybai naudojamą 
laikmeną.
3. Jei su kredito sutartimi susijusios 
papildomos paslaugos sutarties, ypač 
draudimo, sudarymas yra būtinas kreditui 
gauti apskritai arba skelbiamoms 
nuostatoms ir sąlygoms taikyti ir tos 
paslaugos kainos negalima nustatyti iš 
anksto, kartu su bendros kredito kainos 
metine norma aiškiai, tiksliai ir 
pastebimai taip pat nurodomas 



PE475.786v01-00 44/118 AM\881849LT.doc

LT

įsipareigojimas sudaryti šią sutartį.
4. Pagal 26 straipsnį ir laikantis 27 ir 
28 straipsniuose išdėstytų sąlygų 
Komisijai suteikiami įgaliojimai 
papildomai patikslinti tipinės informacijos 
punktų, kurie turi būti pateikti reklamoje, 
sąrašą.
Visų pirma Komisija, priimdama tokius 
deleguotuosius teisės aktus, prireikus iš 
dalies keičia tipinės informacijos punktų 
sąrašą, pateiktą šio straipsnio 2 dalies a–i 
punktuose.
5. Šio straipsnio nuostatomis 
nepažeidžiamos Direktyvos 2005/29/EB 
nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 169
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kad reklamuojamas produktas yra 
kredito sutartis ir, jei taikoma, yra 
užtikrintas hipoteka arba kita panašia 
valstybėje narėje įprastai naudojama 
garantija dėl gyvenamosios paskirties 
nekilnojamojo turto arba užtikrintas su 
gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju 
turtu susijusia teise;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Hipotekos paskolos paprastai nėra parduodamos tiesiogiai remiantis reklama. Rinkos tyrimai 
rodo, kad vartotojai įsimena labai mažai informacijos iš hipotekos reklamos, taigi 
veiksmingiau dėmesį sutelkti į keletą pagrindinių principų.
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Pakeitimas 170
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kredito palūkanų norma, nurodant, ar ji 
yra fiksuotoji, ar kintamoji, ar abi, kartu su 
duomenimis apie mokesčius, įtrauktus į 
bendrą kredito kainą vartotojui;

c) kredito palūkanų norma, nurodant, ar ji 
yra fiksuotoji, ar kintamoji, ar abi, kartu su 
duomenimis apie mokesčius, įtrauktus į 
bendrą kredito kainą vartotojui. Metinę 
kredito palūkanų normą reikėtų įtraukti į 
reklamą, ir ji turėtų būti bent tokia pat 
aiški, kaip visi kiti pateikti skaičiai;

Or. en

Pakeitimas 171
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bendra kredito suma; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Hipotekos paskolos paprastai nėra parduodamos tiesiogiai remiantis reklama. Rinkos tyrimai 
rodo, kad vartotojai įsimena labai mažai informacijos iš hipotekos reklamos, taigi 
veiksmingiau dėmesį sutelkti į keletą pagrindinių principų.

Pakeitimas 172
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos I punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) perspėjimas, jei taikoma, apie riziką 
prarasti nekilnojamąjį turtą, jei bus 
nesilaikoma įsipareigojimų pagal kredito 
sutartį, kai kreditas yra užtikrintas 
hipoteka arba kita panašia valstybėje 
narėje įprastai naudojama garantija dėl 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto arba užtikrintas su gyvenamosios 
paskirties nekilnojamuoju turtu susijusia 
teise.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurių valstybių narių teisinėse sistemose toks įspėjimas būtų klaidinantis, nes rizika 
prarasti nekilnojamąjį turtą nesusijusi su hipoteka užtikrintais kreditais. Bet kuriuo atveju, šis 
reikalavimas reklamai yra pernelyg griežtas.

Pakeitimas 173
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tipinė informacija yra lengvai įskaitoma 
arba aiškiai girdima, atsižvelgiant į 
reklamai ir prekybai naudojamą laikmeną.

Tipinė informacija yra lengvai įskaitoma 
arba aiškiai girdima, atsižvelgiant į 
reklamai ir prekybai naudojamą laikmeną.

Bet kokia visoje reklamoje pateikta 
informacija turi sutapti su rodomu tipiniu 
pavyzdžiu.
Valstybės narės priima tipiniam 
pavyzdžiui apibūdinti taikomus kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 174
Louis Grech
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tipinė informacija yra lengvai įskaitoma 
arba aiškiai girdima, atsižvelgiant į 
reklamai ir prekybai naudojamą laikmeną.

Tipinė informacija yra lengvai įskaitoma 
arba aiškiai girdima, atsižvelgiant į 
reklamai ir prekybai naudojamą laikmeną.
Tokia tipinė informacija pateikiama ne 
smulkiu šriftu, o aiškiai rodoma visuose 
dokumentuose.

Or. en

Pakeitimas 175
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei su kredito sutartimi susijusios 
papildomos paslaugos sutarties, ypač 
draudimo, sudarymas yra būtinas kreditui 
gauti apskritai arba skelbiamoms 
nuostatoms ir sąlygoms taikyti ir tos 
paslaugos kainos negalima nustatyti iš 
anksto, kartu su bendros kredito kainos 
metine norma aiškiai, tiksliai ir pastebimai 
taip pat nurodomas įsipareigojimas 
sudaryti šią sutartį.

3. Jei su kredito sutartimi susijusios 
papildomos paslaugos, ypač draudimo, jei 
tos paslaugos kainos negalima nustatyti iš 
anksto, įsipareigojimas sudaryti šią sutartį
taip pat bus nurodytas aiškiai, tiksliai ir 
pastebimai, ir šios paslaugos kaina bus 
įtraukta į bendros kredito kainos metinę
normą, kuri pagrįsta panašių kreditoriaus 
arba kito tiekėjo siūlomų produktų kaina.

Or. en

Pakeitimas 176
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 26 straipsnį ir laikantis 27 ir 28 
straipsniuose išdėstytų sąlygų Komisijai 
suteikiami įgaliojimai papildomai 
patikslinti tipinės informacijos punktų, 
kurie turi būti pateikti reklamoje, sąrašą.

Išbraukta.

Visų pirma Komisija, priimdama tokius 
deleguotuosius teisės aktus, prireikus iš 
dalies keičia tipinės informacijos punktų 
sąrašą, pateiktą šio straipsnio 2 dalies a–i 
punktuose.

Or. en

Pagrindimas

Prievolė informuoti beveik tokia pat, kaip ir Vartojimo kredito direktyvoje numatyta prievolė. 
Jos patikslinti nebūtina.

Pakeitimas 177
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Nesąžininga komercinė veikla
1. Vartotojai visada turi teisę įsigyti 
papildomus produktus iš alternatyvių 
tiekėjų.
2. Kredito norma nepriklauso nuo to, ar 
papildomas paslaugas nuolat teikia 
tiksliai apibrėžtas paslaugos teikėjas, 
nebent papildoma paslauga yra 
neatsiejama kredito dalis, ir ja siekiama 
teikti naudos vartotojui.
3. Valstybės narės imasi priemonių, 
kuriomis uždraudžiama išduoti paskolas 
užsienio valiuta, nebent vartotojas savo 
pajamas gauna minėta valiuta.
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4. Valstybės narės imasi priemonių, 
kuriomis būtų draudžiama dirbtinai 
sumažinta pradinė palūkanų norma.

Or. en

Pakeitimas 178
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Laisvė pasirinkti papildomų paslaugų 
teikėją
1. Vartotojai visada turi teisę įsigyti 
papildomus produktus iš alternatyvių 
tiekėjų.
2. Kredito norma nepriklauso nuo to, ar 
papildomas paslaugas nuolat teikia 
tiksliai apibrėžtas paslaugos teikėjas, 
nebent papildoma paslauga yra 
neatsiejama kredito dalis, ir ja siekiama 
teikti naudos vartotojui.

Or. en

Pagrindimas

Būtų nesąžininga ir kenktų konkurencijai įpareigoti vartotojus pirkti keletą produktų ir 
paslaugų iš to paties tiekėjo. Kai kurios rinkos sukūrė priklausomų sutarčių schemas, 
kuriomis siekiama įpareigoti vartotojus įsigyti konkrečius papildomus produktus. Netgi jeigu 
pasiūlymu pasirašant sutartį vartotojui suteikiama visiška nauda, po keleto metų taip gali 
nebūti. Įvairių šių sutarčių sukuriama sąsaja užkerta kelią vartotojui pasinaudoti rinkos 
pokyčiais.

Pakeitimas 179
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai 
arba, jei taikoma, kredito tarpininkai
visuomet teiktų bendrą informaciją apie 
kredito sutartis patvariojoje laikmenoje 
arba elektronine forma.

Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai 
visuomet teiktų bendrą informaciją apie 
kredito sutartis ir ją perduotų vartotojui, 
per kreditorių, kai parduodama tiesiogiai, 
arba per kredito tarpininką, patvariojoje 
laikmenoje ir (arba) paprašius elektronine 
forma.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kas yra atsakingas už šio dokumento rengimą. Tarpininkai nebūtinai gali naudotis 
visa išvardyta informacija. Todėl kreditorius turėtų būti atsakingas už šios informacijos 
teikimą tarpininkui arba – kai kreditorius tiesiogiai platina informaciją – tiesiogiai vartotojui.

Pakeitimas 180
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai 
arba, jei taikoma, kredito tarpininkai 
visuomet teiktų bendrą informaciją apie 
kredito sutartis patvariojoje laikmenoje 
arba elektronine forma.

Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai 
arba, jei taikoma, kredito tarpininkai 
visuomet teiktų bendrą prieinamą ir 
suprantamą informaciją apie kredito 
sutartis patvariojoje laikmenoje arba 
elektronine forma.

Or. es

Pakeitimas 181
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendroje informacijoje pateikiami bent šie 
duomenys:

Bendroje informacijoje pateikiami šie 
duomenys:

Or. en

Pagrindimas

Didžiausias suderinimas visos ES vartotojams suteiktų vienodą apsaugą.

Pakeitimas 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) laidavimo formos; c) laidavimo formos, įskaitant galimybę 
teikti užstatą, kuris yra kitoje valstybėje 
narėje;

Or. en

Pakeitimas 183
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) parodomasis bendros kredito kainos 
vartotojui ir bendros kredito kainos metinės 
normos pavyzdys;

g) tipiškas bendros kredito kainos 
vartotojui ir bendros kredito kainos metinės 
normos pavyzdys;

Or. en

Pakeitimas 184
Liem Hoang Ngoc
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tai, ar yra išankstinio grąžinimo 
galimybė, ir, jei taikoma, išankstinio
grąžinimo sąlygų aprašas;

i) išankstinio grąžinimo sąlygų aprašas;

Or. en

Pakeitimas 185
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) tai, ar būtinas turto vertinimas, ir, jei 
taikoma, kas turėtų jį atlikti;

j) išvados dėl galimos vartotojo turto 
vertinimo ataskaitos, įskaitant informaciją 
apie tai, kas turėtų atlikti vertinimą, ir apie 
visas susijusias išlaidas;

Or. en

Pagrindimas

Pašalinant savo nuožiūra taikomą sąlygą „ar būtinas turto vertinimas“, naujajame tekste 
užsimenama apie kiekvienos gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto kredito sutarties 
vertinimą.

Pakeitimas 186
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) perspėjimas apie riziką prarasti 
gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį 
turtą, jei bus nesilaikoma įsipareigojimų 
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pagal kredito sutartį, kai kreditas yra 
užtikrintas hipoteka arba kita panašia 
valstybėje narėje įprastai naudojama 
garantija dėl gyvenamosios paskirties 
nekilnojamojo turto arba užtikrintas su 
gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju 
turtu susijusia teise;

Or. es

Pakeitimas 187
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) išsami informacija, kaip gauti 
informaciją apie kredito sutarties 
palūkanoms taikomas mokesčių lengvatas 
ar kitas viešąsias subsidijas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai neturėtų nuspręsti sudaryti kredito sutartį dėl mokesčių lengvatų. Bet kuriuo 
atveju, visiems žinoma, kad valdžios institucijų gali būti prašoma pateikti informaciją apie 
mokesčių lengvatas.

Pakeitimas 188
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) išsami informacija, kaip gauti 
informaciją apie kredito sutarties 
palūkanoms taikomas mokesčių lengvatas 
ar kitas viešąsias subsidijas.

k) išsami informacija, kaip gauti 
informaciją apie kredito sutarties 
palūkanoms taikomas mokestinius 
įsipareigojimus ir mokesčių lengvatas ar 
kitas viešąsias subsidijas;
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Or. es

Pakeitimas 189
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kreditorius 
ir, jei taikoma, kredito tarpininkas 
nepagrįstai nedelsdamas po to, kai 
vartotojas pateikia būtiną informaciją apie 
savo poreikius, finansinę padėtį ir 
pageidavimus pagal 14 straipsnį, vartotojui 
pateiktų jam pritaikytą informaciją, 
reikalingą norint palyginti rinkoje esančius 
kreditus, įvertinti jų pasekmes ir priimti 
pagrįstą sprendimą, ar sudaryti kredito 
sutartį. Tokia informacija popieriuje arba 
kitoje patvariojoje laikmenoje pateikiama 
naudojant II priede nurodytą Europos 
standartinį informacijos lapą (ESIL).

Valstybės narės užtikrina, kad kreditorius 
ir, jei taikoma, kredito tarpininkas 
nepagrįstai nedelsdamas po to, kai 
vartotojas pateikia būtiną informaciją apie 
savo poreikius, finansinę padėtį ir 
pageidavimus pagal 14 straipsnį, vartotojui 
pateiktų jam pritaikytą informaciją, 
reikalingą norint palyginti rinkoje esančius 
kreditus, įvertinti jų pasekmes ir priimti 
pagrįstą sprendimą, ar sudaryti kredito 
sutartį. Valstybės narės gali numatyti, kad 
tokia galimybė vartotojui įvertinti ir 
apsvarstyti gali būti užtikrinama jam 
suteikiant įstatymu ar sutartimi nustatytą 
atšaukimo teisę, laikantis Direktyvos 
2008/48/EB nuostatų. Tokia informacija 
popieriuje arba kitoje patvariojoje 
laikmenoje pateikiama naudojant II priede 
nurodytą Europos standartinį informacijos 
lapą (ESIL).

Or. de

Pakeitimas 190
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kreditorius 
ir, jei taikoma, kredito tarpininkas 
nepagrįstai nedelsdamas po to, kai 

Valstybės narės užtikrina, kad kreditorius 
ir, jei taikoma, kredito tarpininkas 
nedelsdamas po to, kai vartotojas pateikia 
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vartotojas pateikia būtiną informaciją apie 
savo poreikius, finansinę padėtį ir 
pageidavimus pagal 14 straipsnį, 
vartotojui pateiktų jam pritaikytą 
informaciją, reikalingą norint palyginti 
rinkoje esančius kreditus, įvertinti jų 
pasekmes ir priimti pagrįstą sprendimą, ar 
sudaryti kredito sutartį. Tokia informacija 
popieriuje arba kitoje patvariojoje 
laikmenoje pateikiama naudojant II priede 
nurodytą Europos standartinį informacijos 
lapą (ESIL).

būtiną informaciją apie savo poreikius, 
finansinę padėtį ir pageidavimus, vartotojui 
pateiktų jam pritaikytą informaciją, 
reikalingą norint palyginti rinkoje esančius 
kreditus, įvertinti jų pasekmes ir priimti 
pagrįstą sprendimą, ar sudaryti kredito 
sutartį. Tokia informacija popieriuje arba 
kitoje patvariojoje laikmenoje nemokamai 
pateikiama naudojant II priede nurodytą 
Europos standartinį informacijos lapą 
(ESIL).

Or. en

Pakeitimas 191
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kreditorius 
ir, jei taikoma, kredito tarpininkas 
nepagrįstai nedelsdamas po to, kai 
vartotojas pateikia būtiną informaciją apie 
savo poreikius, finansinę padėtį ir 
pageidavimus pagal 14 straipsnį, vartotojui 
pateiktų jam pritaikytą informaciją, 
reikalingą norint palyginti rinkoje esančius 
kreditus, įvertinti jų pasekmes ir priimti 
pagrįstą sprendimą, ar sudaryti kredito 
sutartį. Tokia informacija popieriuje arba 
kitoje patvariojoje laikmenoje pateikiama 
naudojant II priede nurodytą Europos 
standartinį informacijos lapą (ESIL).

Valstybės narės užtikrina, kad kreditorius 
ir, jei taikoma, kredito tarpininkas 
nepagrįstai nedelsdamas po to, kai 
vartotojas pateikia būtiną informaciją apie 
savo poreikius, finansinę padėtį ir 
pageidavimus pagal 14 straipsnį, vartotojui 
pateiktų jam pritaikytą informaciją, 
reikalingą norint palyginti rinkoje esančius 
kreditus, įvertinti jų pasekmes ir priimti 
pagrįstą sprendimą, ar sudaryti kredito 
sutartį. Tokia informacija popieriuje arba 
kitoje patvariojoje laikmenoje pateikiama 
nemokamai naudojant standartinį 
informacijos lapą. Valstybės narės 
naudoja II priede nurodytą Europos 
standartinį informacijos lapą (ESIL), 
nebent arba kol bus sukurtas tinkamesnis 
valstybės narės informacijos lapas ir kol 
dėl jo susitars visi suinteresuotieji 
subjektai, įskaitant vartotojų atstovus.

Or. en
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Pagrindimas

Daugybė valstybių narių jau įgyvendino sumanymą naudoti informavimui prieš sudarant 
sutartį skirtus lapus, todėl reikėtų leisti naudoti ESIL arba lygiavertį dokumentą.

Pakeitimas 192
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kreditorius 
ir, jei taikoma, kredito tarpininkas 
nepagrįstai nedelsdamas po to, kai 
vartotojas pateikia būtiną informaciją
apie savo poreikius, finansinę padėtį ir 
pageidavimus pagal 14 straipsnį,
vartotojui pateiktų jam pritaikytą 
informaciją, reikalingą norint palyginti 
rinkoje esančius kreditus, įvertinti jų 
pasekmes ir priimti pagrįstą sprendimą, ar 
sudaryti kredito sutartį. Tokia informacija 
popieriuje arba kitoje patvariojoje 
laikmenoje pateikiama naudojant II priede 
nurodytą Europos standartinį informacijos 
lapą (ESIL).

Iš anksto, dar prieš tai, kai vartotojas 
įsipareigoja pagal kredito sutartį arba 
priima pasiūlymą, kreditorius ir, jei 
taikoma, kredito tarpininkas, remdamasis 
kreditoriaus siūlomomis kredito sąlygomis 
ir iš vartotojo gauta informacija apie savo 
poreikius, finansinę padėtį ir 
pageidavimus, vartotojui pateikia jam 
pritaikytą informaciją, reikalingą norint 
palyginti rinkoje esančius kreditus, įvertinti 
jų pasekmes ir priimti pagrįstą sprendimą, 
ar sudaryti kredito sutartį. Tokia 
informacija popieriuje arba kitoje 
patvariojoje laikmenoje pateikiama 
naudojant II priede nurodytą Europos 
standartinį informacijos lapą (ESIL).

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti suderinta su Vartojimo kredito direktyva ir direktyva dėl nuotolinio 
finansinių paslaugų pardavimo. Toks suderinimas taip pat padėtų sumažinti biurokratiją, nes 
kreditorius nebūtų įpareigotas du kartus duoti ESIL.

Pakeitimas 193
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kreditorius 
ir, jei taikoma, kredito tarpininkas 
nepagrįstai nedelsdamas po to, kai 
vartotojas pateikia būtiną informaciją apie 
savo poreikius, finansinę padėtį ir 
pageidavimus pagal 14 straipsnį, vartotojui 
pateiktų jam pritaikytą informaciją, 
reikalingą norint palyginti rinkoje esančius 
kreditus, įvertinti jų pasekmes ir priimti 
pagrįstą sprendimą, ar sudaryti kredito 
sutartį. Tokia informacija popieriuje arba 
kitoje patvariojoje laikmenoje pateikiama 
naudojant II priede nurodytą Europos 
standartinį informacijos lapą (ESIL).

Valstybės narės užtikrina, kad kreditorius 
ir, jei taikoma, kredito tarpininkas iš karto
po to, kai vartotojas pateikia būtiną 
informaciją apie savo poreikius, finansinę 
padėtį ir pageidavimus pagal 14 straipsnį, 
vartotojui pateiktų jam pritaikytą 
informaciją, reikalingą norint palyginti 
rinkoje esančius kreditus, įvertinti jų 
pasekmes ir priimti pagrįstą sprendimą, ar 
sudaryti kredito sutartį. Tokia informacija 
popieriuje arba kitoje patvariojoje 
laikmenoje nemokamai pateikiama 
naudojant II priede nurodytą Europos 
standartinį informacijos lapą (ESIL).

Or. en

Pagrindimas

ESIL vartotojams turėtų būti duodamas nemokamai.

Pakeitimas 194
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad prie 
vartotojui pateikiamo kreditoriui 
privalomo pasiūlymo būtų pridedamas 
ESIL. Tokiomis aplinkybėmis valstybės 
narės užtikrina, kad kredito sutarties 
nebūtų galima sudaryti tol, kol vartotojas 
negavo pakankamai laiko pasiūlymams 
palyginti, jų pasekmėms įvertinti ir 
pagrįstai nuspręsti, ar priimti pasiūlymą, 
nepaisant priemonių, kuriomis sudaroma 
sutartis.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Pasiūlyta taisykle būtų sukurtas teisinis neapibrėžtumas, nes pavieniai kreditoriai nežino, ar 
vartotojas gavo pasiūlymų iš kitų kreditorių ir kada, o vartotojo to klausti nedera. Be to, 
neaišku, kokie būtų šios taisyklės nesilaikymo padariniai.

Pakeitimas 195
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad prie 
vartotojui pateikiamo kreditoriui 
privalomo pasiūlymo būtų pridedamas 
ESIL. Tokiomis aplinkybėmis valstybės
narės užtikrina, kad kredito sutarties 
nebūtų galima sudaryti tol, kol vartotojas 
negavo pakankamai laiko pasiūlymams 
palyginti, jų pasekmėms įvertinti ir 
pagrįstai nuspręsti, ar priimti pasiūlymą, 
nepaisant priemonių, kuriomis sudaroma 
sutartis.

Valstybės narės užtikrina, kad prie 
vartotojui pateikiamo ESIL būtų 
pridedamas kredito sutarties projektas. 
Valstybės narės užtikrina, kad kredito 
sutarties nebūtų galima sudaryti tol, kol 
vartotojas negavo pakankamai laiko 
pasiūlymams palyginti, jų pasekmėms 
įvertinti ir pagrįstai nuspręsti, ar priimti 
pasiūlymą, nepaisant priemonių, kuriomis 
sudaroma sutartis.

Or. en

Pakeitimas 196
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad ESIL 
galiotų aiškiai nurodytą laikotarpį, kurio 
pakaktų, kad vartotojui būtų leista 
palyginti rinkos pasiūlymus.

Or. en
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Pagrindimas

Kad ESIL galiotų tam tikrą laikotarpį reikia siekiant vartotojui suteikti laiko palyginti rinkos 
pasiūlymus. Savaime suprantama, kad ESIL galioja tik tokiu atveju, jeigu vartotojas pateikė 
teisingą informaciją apie savo finansinę padėtį.

Pakeitimas 197
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kokia papildoma informacija, kurią 
kreditorius arba, jei taikoma, kredito 
tarpininkas gali suteikti vartotojui, 
pateikiama atskiru dokumentu, kuris gali 
būti pridėtas prie ESIL.

Bet kokia papildoma informacija, kurią 
kreditorius arba, jei taikoma, kredito 
tarpininkas gali suteikti vartotojui, 
pateikiama atskiru dokumentu, kuris gali 
būti pridėtas prie ESIL.

Valstybėse narėse, kurių hipotekos kredito 
institucijos hipotekos paskolas (lėšas) ir 
hipotekos įsipareigojimus 
(įsipareigojimus) lygina pagal griežtas 
taisykles, nurodymai dėl palūkanų normų 
ESIL gali priklausyti nuo kintančių 
rinkos sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 198
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 26 straipsnį ir laikantis 27 ir 28 
straipsniuose išdėstytų sąlygų Komisijai 
suteikiami įgaliojimai iš dalies keisti šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytus tipinės 
informacijos punktus ir II priede pateikto 
ESIL turinį ir formatą.

Išbraukta.
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Visų pirma prireikus tokiais 
deleguotaisiais teisės aktais:
a) iš dalies keičiamas šio straipsnio 1 
dalyje nustatytų tipinės informacijos 
punktų sąrašas;
b) išbraukiami II priede nustatyti 
informacijos punktai;
c) papildomas II priede nustatytų 
informacijos punktų sąrašas;
d) iš dalies keičiamas II priede pateikto 
ESIL turinio pateikimas;
e) tikslinami II priede pateikti ESIL 
pildymo nurodymai.

Or. en

Pagrindimas

Daug problemų kelia tai, kad suteikiama daug įgaliojimų. Įgaliojimai labai atviri, aiškiai 
neapibrėžiami tikslai ir įgaliojimų suteikimo turinys, ir jie susiję su pagrindinėmis pasiūlymo 
sudedamosiomis dalimis. Tikėtina, kad ilgainiui dėl jų bus sukurta vis daugiau nukrypstančių 
taisyklių, susijusių, viena vertus, su tradiciniais vartotojų kreditais, ir, kita vertus, su būsto 
paskolomis ir hipotekos paskolomis.

Pakeitimas 199
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 26 straipsnį ir laikantis 27 ir 28 
straipsniuose išdėstytų sąlygų Komisijai 
suteikiami įgaliojimai iš dalies keisti šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytus tipinės 
informacijos punktus ir II priede pateikto 
ESIL turinį ir formatą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 200
Ashley Fox
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) iš dalies keičiamas II priede pateikto 
ESIL turinio pateikimas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 201
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tikslinami II priede pateikti ESIL 
pildymo nurodymai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 202
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
kreditorius arba kredito tarpininkas,
vartotojui paprašius, jam nemokamai 
pateiktų kredito sutarties projekto 
egzempliorių. Ši nuostata netaikoma, kai 
kreditorius prašymo pateikimo metu 
nenori sudaryti kredito sutarties su 
vartotoju.

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
kreditorius arba kredito tarpininkas 
vartotojui nemokamai pateiktų kredito 
sutarties projekto egzempliorių.

Or. en
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Pakeitimas 203
Louis Grech

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
kreditorius arba kredito tarpininkas, 
vartotojui paprašius, jam nemokamai 
pateiktų kredito sutarties projekto 
egzempliorių. Ši nuostata netaikoma, kai 
kreditorius prašymo pateikimo metu nenori 
sudaryti kredito sutarties su vartotoju.

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
kreditorius arba kredito tarpininkas, 
vartotojui paprašius, jam nemokamai 
pateiktų kredito sutarties projekto 
egzempliorių. Ši nuostata netaikoma, kai 
kreditorius prašymo pateikimo metu nenori 
sudaryti kredito sutarties su vartotoju. Be 
to, sutariama, kad kreditorius arba, kai 
taikoma, kredito tarpininkai vartotojui 
nemokamai turėtų nurodyti visą prieš 
sudarant sutartį pateiktiną informaciją.

Or. en

Pakeitimas 204
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Kintamoji palūkanų norma
1. Valstybės narės priima priemones, 
padėsiančias apsaugoti vartotojus nuo 
įsipareigojimų neįvykdymo, kai labai 
pakinta kintamoji palūkanų norma.
Jeigu valstybės narės nenustato bendrų 
viršutinių kintamosios palūkanų normos 
ribų, jos užtikrina, kad visi kreditoriai 
tiksliai apibrėžtų didžiausią viršutinę ribą. 
Kreditingumas tikrinamas remiantis 
didžiausia galima viršutine riba.
2. Palūkanų normos pokyčiai grindžiami 
tik objektyviais, patikimais, viešais ir 
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išoriniais rodikliais kreditoriui, pvz., 
rinkos rodikliais.
3. Padidėjus palūkanų normai, vartotojas 
visada turi galimybę pasirinkti pratęsti 
kredito grąžinimo laikotarpį, daugiausia 
5 metais, nepatirdamas papildomų išlaidų 
ir nedidėjant periodinėms įmokoms.

Or. en

Pakeitimas 205
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Saistymas papildomomis paslaugomis
1. Valstybės narės draudžia kreditoriams 
arba kredito tarpininkams bandyti saistyti 
vartotojus kredito sutarties pasiūlymą 
siejant su sąlyga iš kreditoriaus arba 
kredito tarpininko nurodyto tiekėjo įsigyti 
draudimą arba kitus finansinius 
produktus, išskyrus einamosios sąskaitos 
atidarymą.
2. Vartotojui pakeitus papildomų 
paslaugų, kurios siejamos su 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto kredito sutartimi, tiekėją, tai negali 
daryti įtakos gyvenamosios paskirties 
nekilnojamojo turto kredito sutartyje 
numatytai palūkanų normai arba bet 
kokiai kitai kredito sutarties sudedamajai 
daliai.

Or. en

Pagrindimas

Šios taisyklės jau taikomos kai kuriose valstybėse narėse. Kreditavimas neturėtų priklausyti 
nuo susietų papildomų paslaugų pirkimu. Vartotojai turėtų būti apsaugoti nuo kredito 
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palūkanų normos didėjimo pasikeitus papildomų paslaugų tiekėjui.

Pakeitimas 206
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš teikdamas bet kurias iš 3 straipsnio 
e punkte išvardytų paslaugų, kredito 
tarpininkas vartotojui suteikia bent jau 
tokią informaciją:

1. Prieš teikdamas bet kurias iš 3 straipsnio 
e punkte išvardytų paslaugų, kredito 
tarpininkas nemokamai vartotojui suteikia 
bent jau tokią informaciją:

Or. en

Pakeitimas 207
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) nepriklausomų kredito tarpininkų 
atveju – esami komisiniai, jei taikoma, 
kuriuos kreditorius moka kredito 
tarpininkui už jo paslaugas.

h) esami komisiniai arba bet koks kitas 
atlyginimas, įskaitant mokėjimą natūra, 
jei taikoma, kuriuos kreditorius arba bet 
kokia kita trečioji šalis moka kredito 
tarpininkui už jo paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 208
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepriklausomi kredito tarpininkai 2. Kredito tarpininkai pateikia informaciją 
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vartotojo prašymu pateikia informaciją 
apie komisinių, kuriuos moka skirtingi 
kreditoriai, teikiantys vartotojui siūlomas 
kredito sutartis, dydžio skirtumus. 
Vartotojas informuojamas, kad turi teisę 
prašyti tokios informacijos.

apie komisinių, kuriuos moka skirtingi 
kreditoriai, teikiantys vartotojui siūlomas 
kredito sutartis, dydžio skirtumus, 
išreikštus absoliučiosiomis vertėmis.

Or. en

Pakeitimas 209
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 26 straipsnį ir laikantis 27 ir 28 
straipsniuose išdėstytų sąlygų Komisijai 
suteikiami įgaliojimai atnaujinti 
vartotojams teiktinos informacijos apie 
kredito tarpininkus punktų sąrašą, 
išdėstytą šio straipsnio 1 dalyje.

Išbraukta.

Visų pirma Komisija, priimdama tokius 
deleguotuosius teisės aktus, prireikus iš 
dalies keičia informacijos punktus, 
pateiktus šio straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 210
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant užtikrinti vienodas šio 
straipsnio 1 dalies taikymo sąlygas, 
Komisijai suteikiami įgaliojimai prireikus 
nustatyti standartinį šio straipsnio 1 dalyje 
pateiktų informacijos punktų formatą ir 

Išbraukta.
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pateikimą.

Or. en

Pakeitimas 211
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai 
ir, jei taikoma, kredito tarpininkai 
vartotojui pateiktų pakankamai 
paaiškinimų apie siūlomą (-as) kredito 
sutartį (-is) ir visas papildomas paslaugas, 
kad vartotojas galėtų įvertinti, ar siūlomos 
kredito sutartys atitinka jo poreikius ir 
finansinę padėtį. Pakankamas paaiškinimas 
apima konkrečiam asmeniui pritaikytos 
informacijos apie siūlomo kredito savybes 
pateikimą, bet nesuformuluojant jokios 
rekomendacijos. Kreditoriai ir, jei 
taikoma, kredito tarpininkai atidžiai 
įvertina vartotojo su kreditais susijusių 
žinių ir patirties lygį visomis būtinomis 
priemonėmis, kad kreditorius arba kredito 
tarpininkas galėtų nustatyti, kokio lygio 
paaiškinimus teikti vartotojui, ir pagal tai 
pritaikyti tokius paaiškinimus.

Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai 
ir, jei taikoma, kredito tarpininkai 
vartotojui pateiktų pakankamai 
paaiškinimų apie siūlomą (-as) kredito 
sutartį (-is) ir visas papildomas paslaugas, 
kad vartotojas galėtų įvertinti, ar siūlomos 
kredito sutartys atitinka jo poreikius ir 
finansinę padėtį. Pakankamas paaiškinimas 
apima konkrečiam asmeniui pritaikytos 
informacijos apie siūlomo kredito esmines 
savybes pateikimą, bet nesuformuluojant 
jokios rekomendacijos.

Or. en

Pakeitimas 212
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai 
ir, jei taikoma, kredito tarpininkai 

Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai 
ir, jei taikoma, kredito tarpininkai 
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vartotojui pateiktų pakankamai 
paaiškinimų apie siūlomą (-as) kredito 
sutartį (-is) ir visas papildomas paslaugas, 
kad vartotojas galėtų įvertinti, ar siūlomos 
kredito sutartys atitinka jo poreikius ir 
finansinę padėtį. Pakankamas paaiškinimas 
apima konkrečiam asmeniui pritaikytos 
informacijos apie siūlomo kredito savybes 
pateikimą, bet nesuformuluojant jokios 
rekomendacijos. Kreditoriai ir, jei taikoma, 
kredito tarpininkai atidžiai įvertina 
vartotojo su kreditais susijusių žinių ir 
patirties lygį visomis būtinomis 
priemonėmis, kad kreditorius arba kredito 
tarpininkas galėtų nustatyti, kokio lygio 
paaiškinimus teikti vartotojui, ir pagal tai 
pritaikyti tokius paaiškinimus.

vartotojui pateiktų pakankamai 
paaiškinimų apie siūlomą (-as) kredito 
sutartį (-is) ir visas papildomas paslaugas, 
kad vartotojas galėtų įvertinti, ar siūlomos 
kredito sutartys atitinka jo poreikius ir 
finansinę padėtį. Pakankamas paaiškinimas 
apima konkrečiam asmeniui pritaikytos 
informacijos apie siūlomo kredito savybes 
pateikimą, įskaitant jo kainą ir su juo 
susijusią riziką, bet nesuformuluojant 
jokios rekomendacijos. Kreditoriai ir, jei 
taikoma, kredito tarpininkai atidžiai 
įvertina vartotojo su kreditais susijusių 
žinių ir patirties lygį visomis būtinomis 
priemonėmis, kad kreditorius arba kredito 
tarpininkas galėtų nustatyti, kokio lygio 
paaiškinimus teikti vartotojui, ir pagal tai 
pritaikyti tokius paaiškinimus.

Or. en

Pakeitimas 213
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai 
ir, jei taikoma, kredito tarpininkai 
vartotojui pateiktų pakankamai 
paaiškinimų apie siūlomą (-as) kredito 
sutartį (-is) ir visas papildomas paslaugas, 
kad vartotojas galėtų įvertinti, ar siūlomos 
kredito sutartys atitinka jo poreikius ir 
finansinę padėtį. Pakankamas paaiškinimas 
apima konkrečiam asmeniui pritaikytos 
informacijos apie siūlomo kredito savybes 
pateikimą, bet nesuformuluojant jokios 
rekomendacijos. Kreditoriai ir, jei taikoma,
kredito tarpininkai atidžiai įvertina 
vartotojo su kreditais susijusių žinių ir 
patirties lygį visomis būtinomis 
priemonėmis, kad kreditorius arba kredito 
tarpininkas galėtų nustatyti, kokio lygio 

Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai ir 
kredito tarpininkai vartotojui pateiktų 
pakankamai paaiškinimų apie siūlomą (-as) 
kredito sutartį (-is) ir visas papildomas 
paslaugas, kad vartotojas galėtų įvertinti, ar 
siūlomos kredito sutartys atitinka jo 
poreikius ir finansinę padėtį. Pakankamas 
paaiškinimas apima konkrečiam asmeniui 
pritaikytos informacijos apie siūlomo 
kredito savybes, įskaitant kredito kainą ir 
su juo siejamą riziką, pateikimą, bet 
nesuformuluojant jokios rekomendacijos. 
Kreditoriai ir kredito tarpininkai įvertina 
vartotojo su kreditais susijusių žinių ir 
patirties lygį visomis būtinomis 
priemonėmis, kad kreditorius arba kredito 
tarpininkas galėtų nustatyti, kokio lygio 
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paaiškinimus teikti vartotojui, ir pagal tai 
pritaikyti tokius paaiškinimus.

paaiškinimus teikti vartotojui, ir pagal tai 
pritaikyti tokius paaiškinimus.

Or. en

Pagrindimas

Nėra objektyvios priežasties skirti kreditorius ir kredito tarpininkus, nes kartais vartotojai 
bendrauja tik su tarpininkais. Todėl pareiga teikti paaiškinimus turėtų būti vienodai taikoma 
abiem kategorijoms. Tačiau būtų neproporcinga kreditorių ir kredito tarpininkų reikalauti 
„atidžiai“ įvertinti žinių lygį, nes faktiškai tai gali būti neįmanoma.

Pakeitimas 214
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendros kredito kainos metinė norma, 
kuri kiekvienais metais yra lygi dabartinei 
visų būsimų arba esamų kreditoriaus ir 
vartotojo sutartų įsipareigojimų (išmokėtų 
lėšų, grąžinimo įmokų ir mokesčių) vertei, 
apskaičiuojama pagal I priede pateikiamą 
matematinę formulę.

1. Bendros kredito kainos metinė norma, 
kuri kiekvienais metais yra lygi dabartinei 
visų būsimų arba esamų kreditoriaus ir 
vartotojo sutartų įsipareigojimų (išmokėtų 
lėšų, grąžinimo įmokų ir mokesčių) vertei, 
apskaičiuojama pagal I priede pateikiamą 
matematinę formulę. Apskaičiuojant 
bendrą kredito kainos metinę normą, 
tinkamai atsižvelgiama į visų svarbių 
veiksnių poveikį. Bendra kredito metinė 
norma apima visas išlaidas ir grynųjų 
srautus su sudėtinėmis sutartimis, pagal 
kurias turi būti sugrąžinta kredito suma.

Or. en

Pakeitimas 215
Damien Abad

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint apskaičiuoti bendros kredito kainos 
metinę normą, nustatoma bendra kredito 
kaina vartotojui, išskyrus bet kuriuos 
vartotojo mokamus mokesčius už bet 
kurio iš kredito sutartyje nustatytų jo 
įsipareigojimų nevykdymą.

Norint apskaičiuoti bendros kredito kainos 
metinę normą, nustatoma bendra 
kreditoriaus gauta suma, skirta kredito
sutarčiai sudaryti ir vykdyti.

Or. fr

Pakeitimas 216
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai norint gauti kreditą privaloma atidaryti 
sąskaitą, tokios sąskaitos išlaikymo 
išlaidos, išlaidos mokėjimo priemonių 
naudojimo mokėjimo operacijoms vykdyti 
ir lėšoms išmokėti iš tos sąskaitos ir kitos
su mokėjimo operacijomis susijusios 
išlaidos įskaičiuojamos į bendrą kredito 
kainą vartotojui, nebent išlaidos buvo 
aiškiai bei atskirai nurodytos kredito 
sutartyje arba bet kurioje kitoje su 
vartotoju sudarytoje sutartyje.

Kai norint gauti kreditą privaloma atidaryti 
sąskaitą, tokios sąskaitos išlaikymo 
išlaidos, išlaidos mokėjimo priemonių 
naudojimo mokėjimo operacijoms vykdyti 
ir lėšoms išmokėti iš tos sąskaitos ir kitos 
su mokėjimo operacijomis susijusios 
išlaidos įskaičiuojamos į bendrą kredito 
kainą vartotojui.

Or. en

Pakeitimas 217
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tais atvejais, kai į kredito sutartis 
įtrauktos sąlygos, pagal kurias leidžiami 

4. Tais atvejais, kai į kredito sutartis 
įtrauktos sąlygos, pagal kurias leidžiami 
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kredito palūkanų normos ir, kai taikoma, 
mokesčių, įskaičiuojamų į bendros kredito 
kainos metinę normą, pakeitimai, kurių 
negalima kiekybiškai įvertinti 
apskaičiavimo metu, bendros kredito 
kainos metinė norma apskaičiuojama 
remiantis prielaida, kad kredito palūkanų 
norma ir kiti mokesčiai bus apskaičiuoti 
tokio dydžio, kuris nustatytas pasirašant 
sutartį.

kredito palūkanų normos ir, kai taikoma, 
mokesčių, įskaičiuojamų į bendros kredito 
kainos metinę normą, pakeitimai, kurių 
negalima kiekybiškai įvertinti 
apskaičiavimo metu, bendros kredito 
kainos metinė norma apskaičiuojama 
remiantis prielaida, kad kredito palūkanų 
norma ir kiti mokesčiai bus apskaičiuoti 
tokio dydžio, kuris nustatytas pasirašant 
sutartį.

Jeigu vartotojas įvardija alternatyvius 
papildomų paslaugų teikėjus, kreditorius 
ir kredito tarpininkas iš naujo 
apskaičiuoja bendrą kredito kainos 
metinę normą, remdamasis minėtų 
papildomų paslaugų kaina.

Or. en

Pakeitimas 218
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tačiau šalys kredito sutartyje gali 
susitarti, kad 1 dalyje nurodyta informacija 
vartotojui periodiškai pateikiama tais 
atvejais, kai kredito palūkanų normos 
pasikeitimas tiesiogiai susijęs su 
orientacinės normos pasikeitimu, o naujoji 
orientacinė norma viešai paskelbiama 
tinkamomis priemonėmis ir informaciją 
apie naująją orientacinę normą taip pat 
galima gauti kreditoriaus patalpose.

2. Tačiau šalys kredito sutartyje gali 
susitarti, kad 1 dalyje nurodyta informacija 
vartotojui periodiškai pateikiama tais 
atvejais, kai kredito palūkanų normos 
pasikeitimas tiesiogiai susijęs su 
orientacinės normos pasikeitimu, o naujoji 
orientacinė norma viešai paskelbiama 
tinkamomis priemonėmis ir informaciją 
apie naująją orientacinę normą taip pat 
galima gauti kreditoriaus patalpose, ir ji 
asmeniškai perduota vartotojui, kartu su 
naujų mėnesinių įmokų suma.

Or. en
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Pakeitimas 219
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tačiau šalys kredito sutartyje gali 
susitarti, kad 1 dalyje nurodyta 
informacija vartotojui periodiškai 
pateikiama tais atvejais, kai kredito 
palūkanų normos pasikeitimas tiesiogiai 
susijęs su orientacinės normos 
pasikeitimu, o naujoji orientacinė norma 
viešai paskelbiama tinkamomis 
priemonėmis ir informaciją apie naująją 
orientacinę normą taip pat galima gauti 
kreditoriaus patalpose.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kokį tiesioginį poveikį palūkanų normos pakeitimas darytų vartotojui, apie 
tai vartotojui derėtų pranešti asmeniškai, o ne pasikliauti viešais pranešimais.

Pakeitimas 220
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tačiau šalys kredito sutartyje gali 
susitarti, kad 1 dalyje nurodyta informacija 
vartotojui periodiškai pateikiama tais 
atvejais, kai kredito palūkanų normos 
pasikeitimas tiesiogiai susijęs su 
orientacinės normos pasikeitimu, o naujoji 
orientacinė norma viešai paskelbiama 
tinkamomis priemonėmis ir informaciją 
apie naująją orientacinę normą taip pat 
galima gauti kreditoriaus patalpose.

2. Tačiau šalys kredito sutartyje gali 
susitarti, kad 1 dalyje nurodyta informacija 
vartotojui periodiškai pateikiama tais 
atvejais, kai kredito palūkanų normos 
pasikeitimas tiesiogiai susijęs su 
orientacinės normos pasikeitimu, o naujoji 
orientacinė norma viešai paskelbiama
tinkamomis priemonėmis ir informaciją 
apie naująją orientacinę normą taip pat 
galima gauti kreditoriaus patalpose.
Kreditorius gali toliau periodiškai 
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informuoti vartotojus apie palūkanų 
normos pokyčius, jeigu palūkanų norma 
tiesiogiai nėra susijusi su orientacinės 
normos pokyčiais, jeigu tokios nuostatos 
buvo numatytos prieš įsigaliojant šiai 
direktyvai.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse vartotojai gali būti informuojami apie kredito palūkanų normų 
pakeitimus paskelbiant šalies laikraščiuose, valstybėse narėse, kuriose taikoma tokia praktika 
ir yra plačiai pripažinta, minėtai valstybei narei turėtų būti suteikiama teisė tokią sistemą 
išlaikyti.

Pakeitimas 221
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu kredito palūkanų normos 
pokyčius lemia kapitalo rinkų aukcionas, 
ir dėl to neįmanoma užtikrinti, kad 
kreditorius vartotoją informuotų apie 
kiekvieną pokytį prieš jam įsigaliojant, 
kreditorius iš anksto prieš aukcioną raštu 
informuoja vartotoją apie artėjančią tokią 
procedūrą ir numatomą naują kredito 
palūkanų normos dydį.

Or. en

Pagrindimas

Kai kredito palūkanų normos pokyčius lemia kapitalo rinkų aukcionas, kreditorius nežinos 
tikslių naujų kredito palūkanų, kol aukcionas pasibaigs ir skoliniai įsipareigojimai bus 
parduoti.

Pakeitimas 222
Liem Hoang Ngoc
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
sudarant kredito sutartį kreditorius atidžiai 
įvertintų vartotojo kreditingumą 
remdamasis kriterijais, įskaitant vartotojo 
pajamas, santaupas, skolas ir kitus 
finansinius įsipareigojimus. Šis vertinimas 
atliekamas remiantis būtina informacija, 
kreditoriaus arba, jei taikoma, kredito 
tarpininko gauta iš vartotojo ir svarbių 
vidaus ar išorės šaltinių, ir atitinka 
būtinumo ir proporcingumo reikalavimus, 
nustatytus Direktyvos 95/46/EB 6 
straipsnyje. Valstybės narės užtikrina, kad 
kreditoriai nustatytų tinkamus procesus 
vartotojo kreditingumui įvertinti. Šie 
procesai peržiūrimi reguliariai ir saugomi 
naujausi šių procesų aprašai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
sudarant kredito sutartį kreditorius atidžiai 
įvertintų vartotojo kreditingumą ir jo 
galimybes sudaryti kredito sutartį bei 
vartotojui siūlomas sutarties sąlygas 
remdamasis viešai skelbtinais kriterijais, 
įskaitant vartotojo pajamas, santaupas, 
skolas ir kitus finansinius įsipareigojimus. 
Šis vertinimas atliekamas remiantis būtina 
informacija, kreditoriaus arba, jei taikoma, 
kredito tarpininko gauta iš vartotojo ir 
svarbių vidaus ar išorės šaltinių, ir atitinka 
būtinumo ir proporcingumo reikalavimus, 
nustatytus Direktyvos 95/46/EB 6 
straipsnyje. Valstybės narės užtikrina, kad 
vartotojo interesams užtikrinti kreditoriai 
nustatytų tinkamus procesus vartotojo
kreditingumui ir jo gebėjimui sudaryti 
kredito sutartį bei sutarties sąlygoms 
įvertinti. Šie procesai peržiūrimi reguliariai 
ir saugomi naujausi šių procesų aprašai.

Or. en

Pakeitimas 223
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
sudarant kredito sutartį kreditorius atidžiai 
įvertintų vartotojo kreditingumą 
remdamasis kriterijais, įskaitant vartotojo 
pajamas, santaupas, skolas ir kitus 
finansinius įsipareigojimus. Šis vertinimas 
atliekamas remiantis būtina informacija, 
kreditoriaus arba, jei taikoma, kredito 

1. Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
sudarant kredito sutartį kreditorius atidžiai 
įvertintų vartotojo kreditingumą 
remdamasis kriterijais, įskaitant vartotojo 
pajamas, santaupas, skolas ir kitus 
finansinius įsipareigojimus. Jeigu šis 
vertinimas susijęs su kredito sutartimi, 
pagal kurią vartotojas arba jo giminaitis 
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tarpininko gauta iš vartotojo ir svarbių 
vidaus ar išorės šaltinių, ir atitinka 
būtinumo ir proporcingumo reikalavimus, 
nustatytus Direktyvos 95/46/EB 6 
straipsnyje. Valstybės narės užtikrina, kad 
kreditoriai nustatytų tinkamus procesus 
vartotojo kreditingumui įvertinti. Šie 
procesai peržiūrimi reguliariai ir saugomi 
naujausi šių procesų aprašai.

neužvaldys daugiau kaip 40 proc. 
nekilnojamojo turto ir kuria vartotojui 
sudaromos sąlygos išsinuomoti visą arba 
dalį minėto nekilnojamojo turto, valstybės 
narės gali leisti kreditoriams atliekant 
kreditingumo vertinimą atsižvelgti į 
pagrįstas numatomas nuomos pajamas. 
Šis vertinimas atliekamas remiantis būtina 
informacija, kreditoriaus arba, jei taikoma, 
kredito tarpininko gauta iš vartotojo ir 
svarbių vidaus ar išorės šaltinių, ir atitinka 
būtinumo ir proporcingumo reikalavimus, 
nustatytus Direktyvos 95/46/EB 6 
straipsnyje. Valstybės narės užtikrina, kad 
kreditoriai nustatytų tinkamus procesus 
vartotojo kreditingumui įvertinti. Šie 
procesai peržiūrimi reguliariai ir saugomi 
naujausi šių procesų aprašai.

Or. en

Pagrindimas

Asmens (ne ribotos atsakomybės bendrovės) atliekami pirkimo sandoriai siekiant išnuomoti ir 
sandoriai dėl dalies gyvenamosios paskirties (dalies komercinės paskirties) nekilnojamojo 
turto bus laikomi asmeniniu skolinimusi, kuris užtikrinamas nekilnojamuoju turtu. Tokie 
kreditai ilgainiui sugrąžinami iš nuomos pajamų, kurios gaunamos už nekilnojamąjį turtą, ir 
dėl to yra pagrįsti šiomis nuomos pajamomis, o ne kitomis vartotojo pajamomis.

Pakeitimas 224
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
sudarant kredito sutartį kreditorius atidžiai 
įvertintų vartotojo kreditingumą 
remdamasis kriterijais, įskaitant vartotojo 
pajamas, santaupas, skolas ir kitus 
finansinius įsipareigojimus. Šis vertinimas 
atliekamas remiantis būtina informacija, 
kreditoriaus arba, jei taikoma, kredito 
tarpininko gauta iš vartotojo ir svarbių 

1. Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
sudarant kredito sutartį kreditorius atidžiai 
įvertintų vartotojo kreditingumą ir jo 
galimybes sudaryti kredito sutartį bei 
vartotojui siūlomas sutarties sąlygas 
remdamasis viešai skelbtinais kriterijais, 
įskaitant vartotojo pajamas, santaupas, 
skolas ir kitus finansinius įsipareigojimus. 
Šis vertinimas atliekamas remiantis būtina 
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vidaus ar išorės šaltinių, ir atitinka 
būtinumo ir proporcingumo reikalavimus, 
nustatytus Direktyvos 95/46/EB 6 
straipsnyje. Valstybės narės užtikrina, kad 
kreditoriai nustatytų tinkamus procesus 
vartotojo kreditingumui įvertinti. Šie 
procesai peržiūrimi reguliariai ir saugomi 
naujausi šių procesų aprašai.

informacija, kreditoriaus arba, jei taikoma, 
kredito tarpininko gauta iš vartotojo ir 
svarbių vidaus ar išorės šaltinių, ir atitinka 
būtinumo ir proporcingumo reikalavimus, 
nustatytus Direktyvos 95/46/EB 6 
straipsnyje. Valstybės narės užtikrina, kad 
vartotojo interesams užtikrinti kreditoriai 
nustatytų tinkamus procesus vartotojo
kreditingumui ir jo gebėjimui sudaryti 
kredito sutartį bei sutarties sąlygoms 
įvertinti. Šie procesai peržiūrimi reguliariai 
ir saugomi naujausi šių procesų aprašai.

Or. en

Pakeitimas 225
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vienas iš dalykų, kurių siekiama 
vartotojo kreditingumo vertinimu –
užkirsti kelią pernelyg dideliam 
įsiskolinimui.
Įsipareigojimų nevykdymo atveju 
kreditorius prisiima atsakomybę, jeigu jo 
sprendimas suteikti kreditą buvo pagrįstas 
blogai atliktu vartotojo kreditingumo ir jo 
tinkamumo sudaryti kredito sutartį 
vertinimu. Neatsakingo skolinimo išlaidas 
prisiima kreditorius.

Or. en

Pakeitimas 226
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu taikoma, valstybės narės 
užtikrina, kad nustačius paskolos ir turto 
vertės santykį, bus tinkamai atliktas 
nekilnojamojo turto, kuris naudojamas 
kredito sutarčiai užtikrinti, vertės 
vertinimas. Kreditoriai praneša apie visus 
vertinimus ir galimas jų abejones dėl 
nekilnojamojo turto vertės. Valstybės 
narės užtikrina, kad nekilnojamojo turto 
vertinimą atliktų nepriklausomos ir 
pripažintos šalys.

Or. en

Pagrindimas

Būtina kokybiškai įvertinti nekilnojamąjį turtą, norint įvertinti vartotojo finansinį saugumą.

Pakeitimas 227
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Jeigu taikoma, valstybės narės 
užtikrina, kad nustačius paskolos ir turto 
vertės santykį, bus tinkamai atliktas 
nekilnojamojo turto, kuris naudojamas 
kredito sutarčiai užtikrinti, vertės 
vertinimas. Kreditoriai praneša apie visus 
vertinimus ir galimas savo abejones dėl 
nekilnojamojo turto vertės. Valstybės 
narės užtikrina, kad nekilnojamojo turto 
vertinimą atliktų nepriklausomos ir 
pripažintos šalys. Jeigu nekilnojamojo 
turto vertės vertinimas atliktas 
netinkamai, teismas gali pripažinti skolą 
visiškai panaikinta prieš tai kreditoriui 
visiškai perėmus nekilnojamąjį turtą.

Or. en
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Pakeitimas 228
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai vartotojo kreditingumo vertinimas 
parodo, kad jo galimybės grąžinti kreditą 
kredito sutarties galiojimo laikotarpiu 
perspektyvos yra neigiamos, kreditorius 
atsisakytų suteikti kreditą;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 229
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai vartotojo kreditingumo vertinimas 
parodo, kad jo galimybės grąžinti kreditą 
kredito sutarties galiojimo laikotarpiu 
perspektyvos yra neigiamos, kreditorius 
atsisakytų suteikti kreditą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žinoma, kreditorius turėtų atsižvelgti į kreditingumo vertinimo rezultatus, bet dėl pasiūlytos 
griežtos taisyklės galėtų būti gaunami nepageidaujami rezultatai, būtent, kad be pagrįstos 
priežasties kai kuriems vartotojams būtų atsisakoma išduoti kreditą. Siekiant nuo to apsaugoti 
vartotoją pakaktų to, kad kreditorius pagal 5 straipsnio 1 dalį būtų įpareigojamas elgtis 
sąžiningai, garbingai ir profesionaliai, ir priimant sprendimą išduoti kreditą paisyti vartotojo 
interesų.
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Pakeitimas 230
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai vartotojo kreditingumo vertinimas 
parodo, kad jo galimybės grąžinti kreditą 
kredito sutarties galiojimo laikotarpiu 
perspektyvos yra neigiamos, kreditorius 
atsisakytų suteikti kreditą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 231
Damien Abad

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai vartotojo kreditingumo vertinimas 
parodo, kad jo galimybės grąžinti kreditą 
kredito sutarties galiojimo laikotarpiu 
perspektyvos yra neigiamos, kreditorius 
atsisakytų suteikti kreditą;

a) kai vartotojo kreditingumo vertinimas 
yra neigiamas atsižvelgiant į jo galimybes 
prisiderinti prie jam taikomų kredito 
sutarties sąlygų, kreditorius, vis tiek 
sutinkantis suteikti kreditą, priežiūros 
tikslais informuotų apie savo sprendimą ir 
jį pagrįstų;

Or. fr

Pakeitimas 232
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai vartotojo kreditingumo vertinimas 
parodo, kad jo galimybės grąžinti kreditą

a) kai vartotojo kreditingumo vertinimas 
parodo, kad jo galimybės laikytis savo 
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kredito sutarties galiojimo laikotarpiu
perspektyvos yra neigiamos, kreditorius 
atsisakytų suteikti kreditą;

sutartinių įsipareigojimų pagal kredito 
sutartį perspektyvos yra neigiamos, 
kreditorius atsisakytų suteikti kreditą, jeigu 
kreditorius vis tiek išduoda kreditą, kai tai 
reikalinga kontrolės sumetimais, jis 
pateikia dokumentais pagrįstą įrodymą, 
kad jis kreditą išdavė ir patvirtina savo 
sprendimą;

Or. en

Pagrindimas

Įstatymo nustatytas draudimas išduoti kreditą neigiamų kreditingumo vertinimo perspektyvų 
atveju būtų neproporcingas, nes jis prieštarautų laisvo sutarties naudojimo principui.

Pakeitimas 233
Damien Abad

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai paraiška gauti kreditą atmetama, 
kreditorius iškart ir nemokamai vartotojui
praneštų atmetimo priežastis;

b) kai paraiška gauti kreditą atmetama, 
vartotojas gali, jei nori, paprašyti 
kreditoriaus jam nurodyti atmetimo 
priežastis;

Or. fr

Pakeitimas 234
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai paraiška gauti kreditą atmetama, 
kreditorius iškart ir nemokamai vartotojui 
praneštų atmetimo priežastis;

b) kai paraiška gauti kreditą atmetama, 
kreditorius iškart ir nemokamai vartotojui 
apie tai praneštų;

Or. en
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Pagrindimas

Pateikus informaciją apie atsisakymo išduoti kreditą priežastis vartotojai gali pakeisti savo 
prašymą išduoti kreditą ir pateikti klaidingą informaciją.

Pakeitimas 235
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nepažeidžiant bendros teisės gauti 
informaciją, nustatytos Direktyvos 
95/46/EB 12 straipsnyje, kai paraiška 
atmetama remiantis automatiniu 
sprendimu arba sprendimu, pagrįstu 
tokiais metodais, kaip automatinis kredito 
balų suteikimas, kreditorius iškart ir 
nemokamai informuotų vartotoją ir jam 
paaiškintų automatinio sprendimo logiką;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 236
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nepažeidžiant bendros teisės gauti 
informaciją, nustatytos Direktyvos 
95/46/EB 12 straipsnyje, kai paraiška 
atmetama remiantis automatiniu 
sprendimu arba sprendimu, pagrįstu 
tokiais metodais, kaip automatinis kredito 
balų suteikimas, kreditorius iškart ir 
nemokamai informuotų vartotoją ir jam 
paaiškintų automatinio sprendimo logiką;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Šią nuostatą reikėtų išbraukti atsižvelgiant į Direktyvos 95/46/EB 15 straipsnį dėl asmenų 
apsaugos tvarkant jų asmens duomenis.

Pakeitimas 237
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) vartotojas turėtų galimybę prašyti 
sprendimą peržiūrėti rankiniu būdu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kokia pridėtinė vertė šia nuostata užtikrinama vartotojams.

Pakeitimas 238
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) vartotojas turėtų galimybę prašyti 
sprendimą peržiūrėti rankiniu būdu.

f) vartotojas turėtų galimybę prašyti 
sprendimą peržiūrėti.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimo peržiūrėjimas rankiniu būdu ypač apsunkintų kreditorius.

Pakeitimas 239
Cristian Silviu Buşoi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad jei šalys 
svarsto galimybę didinti bendrą vartotojui
suteikto kredito sumą jau sudarius kredito 
sutartį, prieš bet kokį svarbesnį bendros 
kredito sumos padidinimą kreditorius 
atnaujintų turimą finansinę informaciją 
apie vartotoją ir iš naujo įvertintų vartotojo 
kreditingumą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad jei 
vartotojas prašo padidinti bendrą suteikto 
kredito sumą jau sudarius kredito sutartį, 
prieš bet kokį svarbesnį bendros kredito 
sumos padidinimą kreditorius atnaujintų 
turimą finansinę informaciją apie vartotoją 
ir iš naujo įvertintų vartotojo kreditingumą.

Or. en

Pagrindimas

Visa kredito suma gali padidėti ir dėl kintančių palūkanų normų. Reikėtų aiškiai pareikšti, 
kad finansinė informacija turėtų būti atnaujinama tik tokiu atveju, jeigu vartotojas prašo 
padidinti kreditą.

Pakeitimas 240
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiek tai susiję su vartotojo kreditingumo 
vertinimu, valstybės narės užtikrina, kad 
kreditoriai ir kredito tarpininkai gautų visą 
būtiną informaciją apie vartotojo asmeninę 
ir finansinę padėtį, jo pageidavimus bei 
tikslus ir apsvarstytų pakankamai kredito 
sutarčių iš savo siūlomų produktų, kad 
nustatytų produktus, kurie nėra netinkami 
vartotojui turint omenyje jo poreikius, 
finansinę padėtį ir asmenines aplinkybes. 
Toks apsvarstymas grindžiamas 
informacija, kuri yra naujausia tuo 
momentu, ir pagrįstomis prielaidomis apie 
vartotojo padėtį siūlomos kredito sutarties 
galiojimo laikotarpiu.

4. Kiek tai susiję su vartotojo kreditingumo 
vertinimu, valstybės narės užtikrina, kad 
kreditoriai ir kredito tarpininkai gautų visą 
būtiną informaciją apie vartotojo asmeninę 
ir finansinę padėtį, jo pageidavimus bei 
tikslus ir apsvarstytų pakankamai kredito 
sutarčių iš savo siūlomų produktų, kad 
nustatytų vartotojui tinkamus produktus, 
turint omenyje jo poreikius, finansinę 
padėtį ir asmenines aplinkybes. Toks 
apsvarstymas grindžiamas informacija, 
kuri yra naujausia tuo momentu, ir 
pagrįstomis prielaidomis apie vartotojo 
padėtį siūlomos kredito sutarties galiojimo 
laikotarpiu.
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Valstybės narės papildomai užtikrina, kad 
visi prašymai suteikti informaciją būtų 
apriboti poreikiu atlikti kreditingumo 
vertinimą ir kad šiam tikslui surinkti 
duomenys nebūtų naudojami kitais 
tikslais. Vartotojai galės visiškai naudotis 
visais duomenimis, kurie susiję su 
asmenine padėtimi, ir prireikus galės juos 
koreguoti.

Or. en

Pakeitimas 241
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiek tai susiję su vartotojo 
kreditingumo vertinimu, valstybės narės 
užtikrina, kad kreditoriai ir kredito 
tarpininkai gautų visą būtiną informaciją 
apie vartotojo asmeninę ir finansinę 
padėtį, jo pageidavimus bei tikslus ir 
apsvarstytų pakankamai kredito sutarčių 
iš savo siūlomų produktų, kad nustatytų 
produktus, kurie nėra netinkami 
vartotojui turint omenyje jo poreikius, 
finansinę padėtį ir asmenines aplinkybes. 
Toks apsvarstymas grindžiamas 
informacija, kuri yra naujausia tuo 
momentu, ir pagrįstomis prielaidomis apie 
vartotojo padėtį siūlomos kredito sutarties 
galiojimo laikotarpiu.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 242
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiek tai susiję su vartotojo 
kreditingumo vertinimu, valstybės narės 
užtikrina, kad kreditoriai ir kredito 
tarpininkai gautų visą būtiną informaciją 
apie vartotojo asmeninę ir finansinę 
padėtį, jo pageidavimus bei tikslus ir 
apsvarstytų pakankamai kredito sutarčių 
iš savo siūlomų produktų, kad nustatytų 
produktus, kurie nėra netinkami 
vartotojui turint omenyje jo poreikius, 
finansinę padėtį ir asmenines aplinkybes. 
Toks apsvarstymas grindžiamas 
informacija, kuri yra naujausia tuo 
momentu, ir pagrįstomis prielaidomis apie 
vartotojo padėtį siūlomos kredito sutarties 
galiojimo laikotarpiu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad šia formuluote siūloma reikalauti, kad kreditorius du kartus turėtų prašyti suteikti 
informaciją apie vartotojo padėtį, pirmą kartą jis prašytų informacijos apie kreditingumą, 
antrą kartą – atlikus vertinimą, informacijos siekiant vykdyti šioje dalyje nurodytus 
įsipareigojimus. Taip būtų sukurta nereikalinga biurokratija.

Pakeitimas 243
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 26 straipsnį ir laikantis 27 ir 28 
straipsniuose išdėstytų sąlygų Komisijai 
suteikiami įgaliojimai patikslinti ir iš 
dalies keisti kriterijus, į kuriuos reikia 
atsižvelgti atliekant šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytą kreditingumo vertinimą ir 
užtikrinant, kad kredito produktai nebūtų 
netinkami vartotojui, kaip nustatyta šio 
straipsnio 4 dalyje.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 244
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad teikdami 
paraišką gauti kreditą vartotojai
kreditoriams ir, jei taikoma, kredito 
tarpininkams pateiktų išsamią ir teisingą
informaciją apie savo finansinę padėtį ir 
asmenines aplinkybes. Ta informacija 
prireikus turėtų būti patvirtinta 
dokumentais iš nešališkai patikrinamų 
šaltinių.

1. Valstybės narės užtikrina, kad teikdami 
paraišką gauti kreditą kreditoriai ir, jei 
taikoma, kredito tarpininkai vartotojų 
prašytų pateikti visą informaciją apie savo 
finansinę padėtį ir asmenines aplinkybes. 
Ta informacija prireikus turėtų būti 
patvirtinta dokumentais iš nešališkai 
patikrinamų šaltinių.

Or. en

Pakeitimas 245
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiek tai susiję su informacija, kurią 
vartotojas turi pateikti, kad kreditorius 
galėtų atidžiai įvertinti vartotojo 
kreditingumą ir priimti sprendimą, ar 
suteikti kreditą, valstybės narės užtikrina, 
kad kreditoriai etape prieš sudarant sutartį 
aiškiai nurodytų informaciją, prireikus 
įskaitant nešališkai patikrinamus įrodymus, 
kurią vartotojas turi pateikti. Valstybės 
narės taip pat užtikrina, kad kreditoriai 
nurodytų tikslų laiką, iki kurio vartotojai 
turi pateikti tokią informaciją.

Kiek tai susiję su informacija, kurios 
vartotojo būtų prašoma pateikti pagal 
1 dalį, valstybės narės užtikrina, kad 
kreditoriai etape prieš sudarant sutartį 
aiškiai nurodytų informaciją, prireikus 
įskaitant nešališkai patikrinamus įrodymus, 
kurią vartotojas turi pateikti. Valstybės 
narės taip pat užtikrina, kad kreditoriai 
nurodytų tikslų laiką, iki kurio vartotojai 
turi pateikti tokią informaciją.

Or. en
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Pakeitimas 246
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
kreditoriai ir, kai taikoma, kredito 
tarpininkai tinkamai kruopščiai 
patikrintų, ar vartotojas pateikė 1 dalyje 
nurodytą būtiną informaciją. Valstybės 
narės užtikrina, kad pateikus pasiūlymą 
suteikti kreditą, kreditorius vartotojo 
negali bausti, kad vartotojas nepateikė 
išsamios informacijos, jeigu kredito 
teikėjas arba, kai taikoma, kredito 
tarpininkas vartotojo nepaprašė suteikti 
tokios informacijos arba kruopščiai 
nesistengė užtikrinti, kad tokia išsami 
informacija būtų pateikta.

Or. en

Pakeitimas 247
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė visiems 
kreditoriams užtikrina nediskriminuojamą 
prieigą prie duomenų bazių, naudojamų 
toje valstybėje narėje vartotojų 
kreditingumui vertinti ir stebėti, kaip 
vartotojai laikosi kreditinių įsipareigojimų 
kredito sutarties galiojimo laikotarpiu. 
Tokios duomenų bazės yra ir duomenų 
bazės, kurias eksploatuoja privačios kreditų 
informacijos teikimo įmonės, ir vieši 

1. Kiekviena valstybė narė visiems 
kreditoriams užtikrina nediskriminuojamą 
prieigą prie duomenų bazių, naudojamų 
toje valstybėje narėje vartotojų 
kreditingumui vertinti ir stebėti, kaip 
vartotojai laikosi kreditinių įsipareigojimų 
kredito sutarties galiojimo laikotarpiu. 
Tokios duomenų bazės yra ir duomenų 
bazės, kurias eksploatuoja privačios kreditų 
informacijos teikimo įmonės, ir vieši 
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kreditų registrai. kreditų registrai.

Tarpvalstybiniu lygmeniu galima keistis 
tik informacija apie neigiamą kredito 
balą, įskaitant informaciją apie tai, kad 
nėra duomenų apie neigiamą kredito 
balą.

Or. en

Pakeitimas 248
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 26 straipsnį ir laikantis 27 ir 28 
straipsniuose išdėstytų sąlygų Komisijai 
suteikiami įgaliojimai apibrėžti vienodus 
kreditų registravimo kriterijus ir duomenų 
tvarkymo sąlygas, taikomus šio straipsnio 
1 dalyje nurodytoms duomenų bazėms.

Išbraukta.

Visų pirma tokiuose deleguotuosiuose 
teisės aktuose apibrėžiamos tokioms 
duomenų bazėms taikomos registravimo 
ribinės vertės ir pateikiamos suderintos 
pagrindinių terminų, kurie vartojami 
tokiose duomenų bazėse, apibrėžtys.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šių išbrauktų įgaliojimų galėtų atsirasti įsipareigojimas sukurti duomenų bazes su 
duomenimis apie teigiamą kredito balą. Šiuo metu Suomijoje galima kurti tik neigiamo 
kredito balo duomenų bazes. Pokyčiai, darantys poveikį svarbioms bendrosios politikos 
kryptims, pvz., duomenų apsaugai, neturėtų būti daromi perduodant įgaliojimus.

Pakeitimas 249
Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 26 straipsnį ir laikantis 27 ir 28 
straipsniuose išdėstytų sąlygų Komisijai 
suteikiami įgaliojimai apibrėžti vienodus 
kreditų registravimo kriterijus ir duomenų 
tvarkymo sąlygas, taikomus šio straipsnio 
1 dalyje nurodytoms duomenų bazėms.

Išbraukta.

Visų pirma tokiuose deleguotuosiuose 
teisės aktuose apibrėžiamos tokioms 
duomenų bazėms taikomos registravimo 
ribinės vertės ir pateikiamos suderintos 
pagrindinių terminų, kurie vartojami 
tokiose duomenų bazėse, apibrėžtys.

Or. en

Pagrindimas

Dėl svarbaus kredito biurų vaidmens finansinių paslaugų pramonėje tokias apibrėžtis 
nustatyti per deleguotuosius įgaliojimus netinka. Vienodų kreditų registravimo kriterijų ir 
duomenų apdorojimo sąlygų apibrėžimas brangiai atsieitų kreditų registrams, o pirmiausia –
vartotojams ir kreditoriams. Nėra įrodymų, kad tokios išlaidos būtų pateisinamos veiksmingai 
skatinant didesnę hipotekos paskolų rinką. Tai galėtų turėtų neplanuotų padarinių.

Pakeitimas 250
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 26 straipsnį ir laikantis 27 ir 28 
straipsniuose išdėstytų sąlygų Komisijai 
suteikiami įgaliojimai apibrėžti vienodus 
kreditų registravimo kriterijus ir duomenų 
tvarkymo sąlygas, taikomus šio straipsnio 
1 dalyje nurodytoms duomenų bazėms.

Pagal 26 straipsnį ir laikantis 27 ir 28 
straipsniuose išdėstytų sąlygų Komisijai 
suteikiami įgaliojimai apibrėžti vienodus 
duomenų apie neigiamą kredito balą 
registravimo kriterijus ir duomenų 
tvarkymo sąlygas, taikomus šio straipsnio 
1 dalyje nurodytoms duomenų bazėms.

Or. en
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Pakeitimas 251
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad už 
duomenų apsaugą atsakingų valdžios 
institucijų arba vartotojo buveinės 
valstybės narės teismų priimtų sprendimų 
arba kitų valstybių narių šių institucijų 
arba teismų priimtų sprendimų, kai 
pateikti duomenys apie vartotoją, turi būti 
laikomasi, ir jie vienodai turi būti 
įgyvendinami visose kitose valstybėse 
narėse, vartotojui dėl to nereikia pradėti 
papildomų administracinių arba teisminių 
procesinių veiksmų. Tokie sprendimai 
apima (bet jais neapsiribojama) atvejus, 
kai pateikti klaidingi duomenys arba jie 
klaidingai priskirti, netvarkingai surinkti 
duomenys, padarytos neteisingos 
prielaidos, duomenys ginčytini, ir atvejus, 
kurie susiję su bet kokiais dėl to 
atsirandančiais veiksmais, įskaitant 
duomenų ištrynimą, taisymą, aiškinimą 
arba draudimą naudoti tokius duomenis. 
Valstybės narės užtikrina, kad vartotojai 
turi būti informuojami apie tarpvalstybinį 
apsikeitimą jų duomenimis. 
Duomenis pataisius vartotojai turi teisę 
prašyti iš naujo įvertinti jų kreditingumą 
ir vėliau pakoreguoti jų kredito sutartis ir 
kompensuoti dėl to atsiradusius 
papildomus nuostolius.

Or. en

Pakeitimas 252
Liem Hoang Ngoc
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje konsultavimas yra 
paslauga, atskira nuo kredito suteikimo. 
Tokia paslauga gali būti skelbiama kaip 
konsultavimas tik tuo atveju, kai vartotojui 
užtikrinamas paslaugą teikiančio asmens 
atlyginimo skaidrumas.

1. Šioje direktyvoje nepriklausoma 
konsultacija dėl būsto paskolos yra 
paslauga, atskira nuo kredito suteikimo. 
Tokia paslauga gali būti skelbiama kaip 
nepriklausoma konsultacija dėl būsto 
paskolos tik tuo atveju, kai vartotojui 
užtikrinamas paslaugą teikiančio asmens 
atlyginimo skaidrumas ir jeigu vartotojui 
nekyla interesų konfliktų. Konsultacijas 
dėl būsto paskolos teikiantys asmenys 
nepriklausomais gali būti laikomi tik tada, 
jeigu jie aptaria visą rinką.

Or. en

Pakeitimas 253
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kreditorius arba kredito tarpininkas 
vykdydami konkrečią operaciją vartotoją 
informuotų, ar teikiama arba bus teikiama 
konsultacija. Tai gali būti daroma 
pateikiant papildomą ikisutartinę 
informaciją. Kai vartotojams teikiamos 
konsultacijos, valstybės narės, šalia 5 ir 6 
straipsniuose nustatytų reikalavimų, 
užtikrina, kad kreditoriai ir kredito 
tarpininkai:

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kreditorius arba kredito tarpininkas 
vykdydami konkrečią operaciją vartotoją 
informuotų, ar jam bus teikiama 
konsultacija, ir, jeigu taikoma, nurodytų, 
kokį mokestį vartotojas turi sumokėti už 
konsultaciją. Tai gali būti daroma 
pateikiant papildomą ikisutartinę 
informaciją. Kai vartotojams teikiamos 
konsultacijos, valstybės narės, šalia 5 ir 6 
straipsniuose nustatytų reikalavimų, 
užtikrina, kad kreditoriai ir kredito 
tarpininkai:

Or. en
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Pagrindimas

Paaiškinama formuluotė siekiant aiškiai nurodyti, kokiais atvejais konsultacijos neteikiamos, 
o kokiais teikiamos.

Pakeitimas 254
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apsvarstytų pakankamai rinkoje siūlomų 
kredito sutarčių, kad galėtų rekomenduoti 
tinkamiausias pagal vartotojo poreikius, 
finansinę padėtį ir asmenines aplinkybes 
kredito sutartis;

a) apsvarstytų pakankamai rinkoje siūlomų 
kredito sutarčių, kad galėtų rekomenduoti 
tinkamiausias pagal vartotojo poreikius, 
finansinę padėtį ir asmenines aplinkybes 
kredito sutartis ir paslaugų teikėjus;

Or. en

Pakeitimas 255
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apsvarstytų pakankamai rinkoje 
siūlomų kredito sutarčių, kad galėtų
rekomenduoti tinkamiausias pagal
vartotojo poreikius, finansinę padėtį ir 
asmenines aplinkybes kredito sutartis;

a) atskleistų vartotojui esamų kredito 
sutarčių įvairovę, kad vartotojas suprastų, 
kuo grindžiama rekomendacija dėl
vartotojo poreikius, finansinę padėtį ir 
asmenines aplinkybes atitinkančių kredito 
sutarčių;

Or. en

Pakeitimas 256
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apsvarstytų pakankamai rinkoje siūlomų 
kredito sutarčių, kad galėtų rekomenduoti
tinkamiausias pagal vartotojo poreikius, 
finansinę padėtį ir asmenines aplinkybes 
kredito sutartis;

a) apsvarstytų pakankamai kreditoriaus 
arba kredito tarpininkų siūlomų kredito 
sutarčių, kad galėtų rekomenduoti 
tinkamiausias pagal vartotojo poreikius, 
finansinę padėtį ir asmenines aplinkybes 
kredito sutartis;

Or. en

Pagrindimas

Būtų nerealu kreditorių reikalauti teikti konsultacijas apie kitų kreditorių pasiūlymus.

Pakeitimas 257
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kreditoriaus ir kredito tarpininkų 
teikiama nepriklausoma konsultacija dėl 
būsto paskolos vartotojui patvirtinama 
dokumentais.

Or. en

Pakeitimas 258
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
vyriausybės remiami nepriklausomi 
subjektai vartotojams teiktų aiškią, 
nešališką informaciją apie pakankamai 
daug rinkoje siūlomų kredito sutarčių.
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Or. en

Pagrindimas

Nepriklausomos įstaigos vartotojams galėtų teikti objektyvią ir nešališką informaciją. Ši 
galimybė būtų papildoma arba alternatyvi kreditorių arba kredito tarpininkų teikiamoms 
konsultacijoms.

Pakeitimas 259
Damien Abad

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojas 
turėtų teisės aktuose arba sutartyje
nustatytą teisę savo įsipareigojimus pagal 
kredito sutartį įvykdyti nesibaigus tos 
sutarties galiojimui. Tokiais atvejais jis turi 
teisę į bendros kredito kainos sumažinimą, 
kurį sudaro likusio sutarties trukmės 
laikotarpio palūkanos ir išlaidos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojas 
turėtų teisės aktuose nustatytą teisę savo 
įsipareigojimus pagal kredito sutartį
įvykdyti nesibaigus tos sutarties galiojimui. 
Tokiais atvejais jis turi teisę į bendros 
kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro 
likusio sutarties trukmės laikotarpio 
palūkanos ir išlaidos.

Or. fr

Pakeitimas 260
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojas 
turėtų teisės aktuose arba sutartyje 
nustatytą teisę savo įsipareigojimus pagal 
kredito sutartį įvykdyti nesibaigus tos 
sutarties galiojimui. Tokiais atvejais jis turi 
teisę į bendros kredito kainos sumažinimą, 
kurį sudaro likusio sutarties trukmės 
laikotarpio palūkanos ir išlaidos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojas 
turėtų teisės aktuose arba sutartyje 
nustatytą teisę savo įsipareigojimus pagal 
kredito sutartį visiškai arba iš dalies 
įvykdyti nesibaigus tos sutarties galiojimui. 
Tokiais atvejais jis turi teisę į bendros 
kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro 
likusio sutarties trukmės laikotarpio 
palūkanos ir išlaidos.
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Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Vartojimo kredito direktyvos 16 straipsnio 1 dalimi. Svarbu užtikrinti, kad 
vartotojas turėtų teisę anksčiau sugrąžinti dalį paskolos.

Pakeitimas 261
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojas 
turėtų teisės aktuose arba sutartyje
nustatytą teisę savo įsipareigojimus pagal 
kredito sutartį įvykdyti nesibaigus tos 
sutarties galiojimui. Tokiais atvejais jis turi 
teisę į bendros kredito kainos sumažinimą, 
kurį sudaro likusio sutarties trukmės 
laikotarpio palūkanos ir išlaidos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojas 
turėtų teisės aktuose nustatytą teisę savo
įsipareigojimus pagal kredito sutartį 
įvykdyti nesibaigus tos sutarties galiojimui. 
Tokiais atvejais jis turi teisę į bendros 
kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro 
likusio sutarties trukmės laikotarpio 
palūkanos ir išlaidos.

Or. es

Pakeitimas 262
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojas 
turėtų teisės aktuose arba sutartyje
nustatytą teisę savo įsipareigojimus pagal 
kredito sutartį įvykdyti nesibaigus tos 
sutarties galiojimui. Tokiais atvejais jis turi 
teisę į bendros kredito kainos sumažinimą, 
kurį sudaro likusio sutarties trukmės 
laikotarpio palūkanos ir išlaidos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojas 
turėtų teisės aktuose nustatytą teisę savo 
įsipareigojimus pagal kredito sutartį 
įvykdyti nesibaigus tos sutarties galiojimui. 
Tokiais atvejais jis turi teisę į bendros 
kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro 
likusio sutarties trukmės laikotarpio 
palūkanos ir išlaidos.

Or. en
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Pagrindimas

Vartotojai turėtų visada turėti teisę anksčiau sugrąžinti paskolą, kaip nustatyta šio straipsnio 
sąlygose.

Pakeitimas 263
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti, kad norint 
pasinaudoti 1 dalyje nurodyta teise 
taikomos tam tikros sąlygos. Tokios 
sąlygos gali apimti laiko apribojimus 
norint pasinaudoti šia teise, skirtingą 
požiūrį pagal kredito palūkanų normos 
rūšį ar su aplinkybėmis, kuriomis galima 
pasinaudoti šia teise, susijusius 
apribojimus. Valstybės narės taip pat gali 
numatyti, kad kreditorius turėtų teisę į 
teisingą ir objektyviai pagrįstą 
kompensaciją už galimas išlaidas, 
tiesiogiai susijusias su išankstiniu kredito 
grąžinimu. Bet kokiu atveju, jeigu 
išankstinis grąžinimas atliekamas per tą 
laikotarpį, kuriam yra nustatyta fiksuotoji 
palūkanų norma, galimybė pasinaudoti 
šia teise gali priklausyti nuo to, ar 
vartotojas turi specialų interesą.

Valstybės narės numato, kad jų rinkose 
būtų laikomasi šių principų:

a) vartotojai turėtų teisę paskolą 
sugrąžinti bet kuriuo metu;
b) nebūtų leidžiama imti mokesčio 
paskolą grąžinus anksčiau laiko. 
Valstybės narės gali nustatyti viršutinę 
paskolos grąžinimo kompensacijos ribą 
arba apskritai nenumatyti kompensacijų, 
remdamosi savo vidaus paskolų rinkos 
ypatumais.
c) jeigu dar nenustatyta mažesnė 
kompensacija arba nenustatyta jos 
viršutinė riba, ją reikia apskaičiuoti 
taikant tinkamai apibrėžtą ir skaidrų 
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metodą. Paskolą grąžinantiems 
vartotojams kompensacija mokama, jeigu 
paskola iš anksto grąžinama tokiu metu, 
kai rinkos palūkanos palankios 
kreditoriui.
d) remiantis valstybių narių ypatumais, 
dar iki pasirašant sutartį vartotojai 
informuojami apie jų teisę iš anksto 
grąžinti paskolą ir numatomą 
kompensacijos sumą;

e) kintamųjų palūkanų normų sutartyse 
nenumatoma kompensacija už išankstinį 
paskolos grąžinimą;
f) pagal fiksuotosios palūkanų normos 
sutartis iš anksto grąžinti paskolą iki 
laikotarpio, kai taikoma fiksuotosios 
palūkanų norma, pabaigos leidžiama be 
kompensacijos. Valstybės narės gali 
nustatyti ilgiausius leidžiamus 
laikotarpius, kai taikoma fiksuotoji 
palūkanų norma.
g) jeigu kreditas refinansuojamas kito 
kreditoriaus, galimi hipotekos 
registravimo mokesčiai ribojami arba 
netaikomi;
h) sutartyse gali būti numatytos kitos 
galimybės paskolą grąžinti anksčiau laiko 
be kompensacijos.

Or. en

Pakeitimas 264
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti, kad norint 
pasinaudoti 1 dalyje nurodyta teise 
taikomos tam tikros sąlygos. Tokios 
sąlygos gali apimti laiko apribojimus norint 
pasinaudoti šia teise, skirtingą požiūrį 

Valstybės narės gali numatyti, kad norint 
pasinaudoti 1 dalyje nurodyta teise 
taikomos tam tikros sąlygos. Tokios 
sąlygos gali apimti laiko apribojimus norint 
pasinaudoti šia teise, skirtingą požiūrį 
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pagal kredito palūkanų normos rūšį ar su 
aplinkybėmis, kuriomis galima pasinaudoti 
šia teise, susijusius apribojimus. Valstybės 
narės taip pat gali numatyti, kad kreditorius 
turėtų teisę į teisingą ir objektyviai pagrįstą 
kompensaciją už galimas išlaidas, tiesiogiai 
susijusias su išankstiniu kredito grąžinimu. 
Bet kokiu atveju, jeigu išankstinis 
grąžinimas atliekamas per tą laikotarpį, 
kuriam yra nustatyta fiksuotoji palūkanų 
norma, galimybė pasinaudoti šia teise gali 
priklausyti nuo to, ar vartotojas turi 
specialų interesą.

pagal kredito palūkanų normos rūšį ar su 
aplinkybėmis, kuriomis galima pasinaudoti 
šia teise, susijusius apribojimus. Valstybės 
narės taip pat gali numatyti, kad kreditorius 
turėtų teisę į teisingą ir objektyviai pagrįstą 
kompensaciją už galimas išlaidas, tiesiogiai 
susijusias su išankstiniu kredito grąžinimu. 
Bet kokiu atveju, jeigu išankstinis 
grąžinimas atliekamas per tą laikotarpį, 
kuriam yra nustatyta fiksuotoji palūkanų 
norma, galimybė pasinaudoti šia teise gali 
priklausyti nuo to, ar vartotojas turi teisėtą
interesą.

Or. de

Pakeitimas 265
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti, kad norint 
pasinaudoti 1 dalyje nurodyta teise 
taikomos tam tikros sąlygos. Tokios 
sąlygos gali apimti laiko apribojimus norint 
pasinaudoti šia teise, skirtingą požiūrį 
pagal kredito palūkanų normos rūšį ar su 
aplinkybėmis, kuriomis galima pasinaudoti 
šia teise, susijusius apribojimus. Valstybės 
narės taip pat gali numatyti, kad kreditorius 
turėtų teisę į teisingą ir objektyviai pagrįstą 
kompensaciją už galimas išlaidas, tiesiogiai 
susijusias su išankstiniu kredito grąžinimu. 
Bet kokiu atveju, jeigu išankstinis 
grąžinimas atliekamas per tą laikotarpį, 
kuriam yra nustatyta fiksuotoji palūkanų 
norma, galimybė pasinaudoti šia teise gali 
priklausyti nuo to, ar vartotojas turi 
specialų interesą.

Valstybės narės gali numatyti, kad norint 
pasinaudoti 1 dalyje nurodyta teise 
taikomos tam tikros sąlygos. Tokios 
sąlygos gali apimti laiko apribojimus norint 
pasinaudoti šia teise, skirtingą požiūrį 
pagal kredito palūkanų normos rūšį ar su 
aplinkybėmis, kuriomis galima pasinaudoti 
šia teise, susijusius apribojimus. Valstybės 
narės taip pat gali numatyti, kad kreditorius 
turėtų teisę į teisingą ir objektyviai pagrįstą 
kompensaciją už galimas išlaidas, tiesiogiai 
susijusias su išankstiniu kredito grąžinimu. 
Bet kokiu atveju, jeigu išankstinis 
grąžinimas atliekamas per tą laikotarpį, 
kuriam – sudarant kredito sutartį arba 
vėliau – yra nustatyta fiksuotoji palūkanų 
norma, galimybė pasinaudoti šia teise gali 
priklausyti nuo to, ar vartotojas turi 
specialų interesą.

Or. de
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Pakeitimas 266
Damien Abad

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti, kad norint 
pasinaudoti 1 dalyje nurodyta teise 
taikomos tam tikros sąlygos. Tokios 
sąlygos gali apimti laiko apribojimus 
norint pasinaudoti šia teise, skirtingą 
požiūrį pagal kredito palūkanų normos 
rūšį ar su aplinkybėmis, kuriomis galima 
pasinaudoti šia teise, susijusius 
apribojimus. Valstybės narės taip pat gali 
numatyti, kad kreditorius turėtų teisę į 
teisingą ir objektyviai pagrįstą 
kompensaciją už galimas išlaidas, 
tiesiogiai susijusias su išankstiniu kredito 
grąžinimu. Bet kokiu atveju, jeigu 
išankstinis grąžinimas atliekamas per tą 
laikotarpį, kuriam yra nustatyta fiksuotoji 
palūkanų norma, galimybė pasinaudoti 
šia teise gali priklausyti nuo to, ar 
vartotojas turi specialų interesą.

Valstybės narės gali numatyti, kad 
kreditorius turėtų teisę į teisingą 
kompensaciją, jei ji yra pagrįsta, už 
galimas išlaidas, tiesiogiai susijusias su 
išankstiniu kredito grąžinimu. Ši 
kompensacija turės būti skaičiuojama 
pagal skaidrų metodą, apibrėžtą iš anksto 
pasirašant sutartį.

Vartotojas turi būti aiškiai informuojamas 
apie 1 dalyje numatytą teisę, taip pat apie 
kompensacijos sumą ar metodą, kaip ji 
apskaičiuojama.

Or. fr

Pakeitimas 267
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti, kad norint 
pasinaudoti 1 dalyje nurodyta teise

Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai 
nenustatytų jokių nuobaudų vartotojams, 
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taikomos tam tikros sąlygos. Tokios 
sąlygos gali apimti laiko apribojimus 
norint pasinaudoti šia teise, skirtingą 
požiūrį pagal kredito palūkanų normos 
rūšį ar su aplinkybėmis, kuriomis galima 
pasinaudoti šia teise, susijusius 
apribojimus. Valstybės narės taip pat gali 
numatyti, kad kreditorius turėtų teisę į 
teisingą ir objektyviai pagrįstą 
kompensaciją už galimas išlaidas, 
tiesiogiai susijusias su išankstiniu kredito 
grąžinimu. Bet kokiu atveju, jeigu 
išankstinis grąžinimas atliekamas per tą 
laikotarpį, kuriam yra nustatyta fiksuotoji 
palūkanų norma, galimybė pasinaudoti 
šia teise gali priklausyti nuo to, ar 
vartotojas turi specialų interesą.

kurie naudojasi 1 dalyje nurodyta teise, ir 
palieka kompensacijas kreditoriui tuo 
pačiu užtikrindamos rinkų veiksmingumą.

Or. es

Pakeitimas 268
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti, kad norint 
pasinaudoti 1 dalyje nurodyta teise 
taikomos tam tikros sąlygos. Tokios 
sąlygos gali apimti laiko apribojimus norint 
pasinaudoti šia teise, skirtingą požiūrį 
pagal kredito palūkanų normos rūšį ar su 
aplinkybėmis, kuriomis galima pasinaudoti 
šia teise, susijusius apribojimus. Valstybės 
narės taip pat gali numatyti, kad 
kreditorius turėtų teisę į teisingą ir 
objektyviai pagrįstą kompensaciją už 
galimas išlaidas, tiesiogiai susijusias su 
išankstiniu kredito grąžinimu. Bet kokiu 
atveju, jeigu išankstinis grąžinimas 
atliekamas per tą laikotarpį, kuriam yra 
nustatyta fiksuotoji palūkanų norma, 
galimybė pasinaudoti šia teise gali 
priklausyti nuo to, ar vartotojas turi 

Valstybės narės gali numatyti, kad norint 
pasinaudoti 1 dalyje nurodyta teise 
taikomos tam tikros sąlygos. Tokios 
sąlygos gali apimti laiko apribojimus norint 
pasinaudoti šia teise, skirtingą požiūrį 
pagal kredito palūkanų normos rūšį ar su 
aplinkybėmis, kuriomis galima pasinaudoti 
šia teise, susijusius apribojimus. Jeigu 
valstybė narė nustato tokias sąlygas, jos 
neapsunkina vartotojo 1 dalyje nustatytos 
teisės įgyvendinimo. Valstybės narės taip 
pat numato, kad kreditorius turėtų teisę į 
teisingą ir objektyviai pagrįstą 
kompensaciją už galimas išlaidas ir 
nuostolius, tiesiogiai susijusius su 
išankstiniu kredito grąžinimu. Bet kokiu 
atveju, jeigu išankstinis grąžinimas 
atliekamas per tą laikotarpį, kuriam yra 
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specialų interesą. nustatyta fiksuotoji palūkanų norma,
galimybė pasinaudoti šia teise gali 
priklausyti nuo to, ar vartotojas turi teisėtą
interesą.

Or. en

Pagrindimas

Nors vartotojai visada turėtų turėti teisę paskolą grąžinti anksčiau, jiems pasinaudojus šia 
teise kreditoriai gali patirti finansinių nuostolių. Būtų sąžininga, jeigu kreditoriams būtų 
kompensuojama už nuostolius, kurie tiesiogiai susiję su paskolos grąžinimu anksčiau. 
Kompensacijos apskaičiavimo metodas vartotojui turėtų būti kuo aiškesnis.

Pakeitimas 269
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai valstybė narė nustato tokias sąlygas, 
dėl jų vartotojui neturėtų būti pernelyg 
sudėtinga arba brangu pasinaudoti 1 
dalyje nurodyta teise.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 270
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto vertinimas
1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
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turto vertinimą, kuris naudojamas kredito 
sutarčių užstatui įvertinti, atliekantys 
vertintojai taikytų tarptautinius vertinimo 
standartus.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
vertinimą, kuriuo remdamasis kreditorius 
vertina užstatą, atliekantys vertintojai ir 
už vertintojo parinkimą atsakingi 
asmenys, paskiriantys vertinimo ataskaitą 
ir prižiūrintys, kaip atliekamas vertinimas, 
būtų pakankamai nepriklausomi nuo 
kreditoriaus, vartotojo ir, kai taikoma, 
kredito tarpininko, kad atliekamas 
vertinimas būtų objektyvus ir nešališkas.
Valstybės narės gali nurodyti papildomus 
kriterijus, kurie naudojami siekiant 
nuspręsti apie vertintojų profesinę 
kompetenciją, pvz., akredituota atestacija, 
patvirtinti mokymai ir veiklos kontrolė. Į 
tokius kriterijus neįtraukiamas 
reikalavimas, kad vertintojas būtų 
įsisteigęs toje teritorijoje.
Siekiant užtikrinti turto vertinimo 
ataskaitų skaidrumą ir tikslumą, valstybės 
narės rinkai viešina visus neapdorotus 
duomenis, susijusius su nekilnojamuoju 
turtu ir sandoriais, kad šiuo duomenis 
būtų lengvai vėl panaudoti.

Or. en

Pagrindimas

Bendrų vertinimo standartų priėmimas supaprastina tarpvalstybinio skolinimo skatinimą ir 
didina tarpvalstybinį turto vertinimo ataskaitų patikimumą. Sprendimų dėl kreditų suteikimo 
priėmimas turėtų būti sisteminamas taip, kad už turto vertinimo užduoties paskyrimą ir 
vertinimo priežiūrą atsakingi asmenys sprendimus priimtų nepriklausomai. Tinkamas 
profesinės kompetencijos tikrinimas yra esminis, siekiant užtikrinti, kad vertintojas laikytųsi 
bendro etikos kodekso. Kaip aiškiai nurodyta Direktyvoje 98/2003/EB, labai svarbu, kad 
duomenys būtų tikslūs ir prieinami.

Pakeitimas 271
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kredito tarpininkams jų buveinės
valstybės narės kompetentinga institucija, 
kaip apibrėžta 4 straipsnyje, išduoda 
tinkamus leidimus, kad jie galėtų vykdyti 
3 straipsnio e punkte nustatytą veiklą. Toks 
leidimas išduodamas remiantis kredito 
tarpininko buveinės valstybėje narėje 
nustatytais reikalavimais ir atsižvelgiant į 
tai, kad būtų vykdomi 20 straipsnyje
nustatyti profesiniai reikalavimai.

1. Kredito tarpininkams išduoda tinkamus 
leidimus arba juos įregistruoja jų buveinės 
valstybės narės kompetentingoje 
institucijoje, kaip apibrėžta 4 straipsnyje, 
kad jie galėtų vykdyti 3 straipsnio e punkte 
nustatytą veiklą. Toks leidimas arba 
registracija išduodami remiantis kredito 
tarpininko buveinės valstybėje narėje 
nustatytais reikalavimais ir atsižvelgiant į 
tai, kad būtų vykdomi 6 ir 21 straipsniuose
nustatyti reikalavimai. Toliau leidimų 
suteikimui keliami reikalavimai taikomi ir 
registracijai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant vartotojų apsaugos, svarbiausia užtikrinti, kad kredito tarpininkai būtų įpareigoti 
įgyvendinti 6 ir 21 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Tai, ar ši procedūra vadinama 
leidimu, ar registracija, turėtų būti leista nuspręsti valstybėms narėms atsižvelgiant į jų 
administravimo tradicijas. Šiomis aplinkybėmis, taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 
remiantis Direktyva 2002/92/EB, reikalinga draudimo tarpininkų registracija.

Pakeitimas 272
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad leidimus 
turinčių kredito tarpininkų nuolatinę veiklą 
prižiūrėtų jų buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija, kaip nurodyta 4 
straipsnyje.

4. Valstybės narės užtikrina, kad leidimus 
turinčių kredito tarpininkų nuolatinę veiklą 
prižiūrėtų atitinkama priimančiosios 
valstybės narės kompetentinga institucija, 
kaip nurodyta 4 straipsnyje.
Priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos turi 
įgaliojimus įsikišti, jeigu leidimus turintys 
kredito tarpininkai nevykdo savo pareigų 
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ir prievolių, kurios apibrėžtos šioje 
direktyvoje. Priimančiosios valstybės 
narės kompetentingos institucijos turi 
teisę atsisakyti suteikti prieigą, jeigu jos 
turi pagrįstų priežasčių abejoti tuo, ar 
prieigą gaunantys tarpininkai laikosi šioje 
direktyvoje apibrėžtų išankstinių sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių priežiūros institucijos turėtų galėti išsaugoti savo elgesio ir pranešimo apie jų 
jurisdikcijoje veikiančius tarpininkus reikalavimus, siekiant išlaikyti didelę vartotojų apsaugą.

Pakeitimas 273
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės turi teisę apriboti 
vartotojų mokėjimus kreditoriams ir 
kredito tarpininkams, kol iš tiesų 
sudaroma kredito sutartis.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata būtina siekiant užkirsti kelią bandymui sukčiauti.

Pakeitimas 274
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu kredito tarpininkas kitoje (ne savo 
buveinės) valstybėje narėje turi filialą, 
valstybės narės, kurioje yra minėtas 
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filialas, kompetentinga institucija prisiima 
atsakomybę už tai, kad būtų užtikrinta, 
kad minėto padalinio jos teritorijoje 
teikiamos paslaugos atitiktų 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ir 
18 straipsniuose nustatytus reikalavimus 
ir ten priimtas priemones.
Minėtos valstybės narės, kurioje yra 
minėtas filialas, kompetentinga 
institucija, turi teisę tikrinti filialo 
susitarimus ir pareikalauti atlikti būtinus 
pakeitimus, siekiant suteikti galimybę 
kompetentingai institucijai vykdyti 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ir 
18 straipsniuose nustatytas prievoles, ir 
jais remiantis priimtas priemones, 
atsižvelgiant į tai, kokias paslaugas teikia 
minėtas filialas jos teritorijoje ir (arba) 
kokia veikla joje vykdoma.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrina, kad priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos minėtos valstybės 
narės teritorijoje galėtų reguliuoti įmonės veiklą siekiant apsaugoti vartotojus.

Pakeitimas 275
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai priimančioji valstybė narė turi aiškių 
ir įrodomų priežasčių nuspręsti, kad kredito 
tarpininkas, jos teritorijoje veiklą vykdantis 
naudodamasis laisve teikti paslaugas arba 
per filialą, nesilaiko šioje direktyvoje 
nustatytų įpareigojimų, ji šias išvadas 
praneša buveinės valstybės narės 
kompetentingai institucijai, kuri imasi 
tinkamų priemonių. Tais atvejais, kai, 
nepaisant priemonių, kurių ėmėsi buveinės 
valstybės narės kompetentinga institucija, 

4. Kai priimančioji valstybė narė turi aiškių 
ir įrodomų priežasčių nuspręsti, kad kredito 
tarpininkas, jos teritorijoje veiklą vykdantis 
naudodamasis laisve teikti paslaugas arba 
per filialą, nesilaiko šioje direktyvoje 
nustatytų įpareigojimų, pagal kuriuos 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingai institucijai nesuteikiami 
įgaliojimai, ji šias išvadas praneša 
buveinės valstybės narės kompetentingai 
institucijai, kuri imasi tinkamų priemonių. 
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kredito tarpininkas ir toliau vykdo veiklą 
akivaizdžiai kenkdamas priimančiosios 
valstybės narės vartotojų interesams arba 
tinkamam rinkų veikimui, taikomos šios 
priemonės:

Tais atvejais, kai, nepaisant priemonių, 
kurių ėmėsi buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija, kredito 
tarpininkas ir toliau vykdo veiklą 
akivaizdžiai kenkdamas priimančiosios 
valstybės narės vartotojų interesams arba 
tinkamam rinkų veikimui, taikomos šios 
priemonės:

Or. en

Pagrindimas

Užtikrina, kad priimančiosios valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos galėtų 
reguliuoti jų teritorijoje veikiančių įmonių veiklą siekiant apsaugoti vartotojus.

Pakeitimas 276
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jeigu priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos nustato, kad 
kredito tarpininkas, kuris turi filialą jos 
teritorijoje, pažeidžia teisines arba 
reguliavimo nuostatas, kurios minėtoje 
valstybėje narėje priimtos remiantis 
minėtomis šios direktyvos nuostatomis, 
pagal kurias priimančiosios valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms 
suteikiami įgaliojimai, tos institucijos 
susijusio kredito tarpininko reikalauja 
nutraukti pažeidinėjimą.
Tokiais atvejais, kai nepaisant to, kad 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos ėmėsi 
priemonių, kredito tarpininkas toliau savo 
veikla aiškiai kenkia priimančiosios 
valstybės narės vartotojų interesams arba 
tinkamai rinkų veiklai, taikomos šios 
nuostatos:
a) priimančiosios valstybės narės 
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kompetentinga institucija, informavusi 
buveinės valstybės narės kompetentingą 
instituciją, imasi visų tinkamų priemonių, 
kurių reikia norint apsaugoti vartotojus ir 
užtikrinti tinkamą rinkų veiklą, įskaitant 
draudimą pažeidinėjantiems kredito 
tarpininkams jų teritorijoje atlikti 
papildomas operacijas. Europos Komisija 
apie tokias priemones informuojama 
nedelsiant.
b) Be to, priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija apie tai gali 
pranešti Europos bankininkystės 
institucijai (EBA) ir paprašyti jos suteikti 
pagalbą pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1093/2010 19 straipsnį. Tokiu atveju, 
EBA gali veikti remdamasi minėtu 
straipsniu jai suteiktais įgaliojimais.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrina, kad priimančiosios valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos galėtų 
reguliuoti jų teritorijoje veikiančių įmonių veiklą siekiant apsaugoti vartotojus.

Pakeitimas 277
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato nuobaudas 
konkrečiais atvejais, kai vartotojai tyčia 
pateikia neišsamią arba neteisingą 
informaciją, kad užsitikrintų teigiamą 
kreditingumo vertinimą, kai pateikus 
išsamią ir teisingą informaciją būtų 
gautas neigiamas kreditingumo vertinimo 
rezultatas, ir vėliau negali vykdyti 
sutarties sąlygų, ir imasi visų priemonių, 
būtinų jų įgyvendinimui užtikrinti.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 278
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos ir veiksmingos skundų 
pateikimo ir žalos atlyginimo procedūros, 
sudarančios sąlygas kreditorių ir vartotojų 
bei kredito tarpininkų ir vartotojų ginčus 
dėl šioje direktyvoje nustatytų teisių ir 
pareigų spręsti neteismine tvarka, tam 
tikrais atvejais pasinaudojant esančiomis 
institucijomis. Be to, valstybės narės 
užtikrina, kad visi kreditoriai ir kredito 
tarpininkai priklausytų vienai arba daugiau 
tokių institucijų, įgyvendinančių tokias 
skundų pateikimo ir žalos atlyginimo 
procedūras.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos, nepriklausomos, 
suderintos ir veiksmingos skundų 
pateikimo ir žalos atlyginimo procedūros, 
sudarančios sąlygas kreditorių ir vartotojų 
bei kredito tarpininkų ir vartotojų ginčus 
dėl šioje direktyvoje nustatytų teisių ir 
pareigų spręsti neteismine tvarka. Esamos 
valdžios institucijos gali būti naudojamos, 
jeigu jos objektyvios ir suderintos. Be to, 
valstybės narės užtikrina, kad visi 
kreditoriai ir kredito tarpininkai priklausytų 
vienai arba daugiau tokių institucijų, 
įgyvendinančių tokias skundų pateikimo ir 
žalos atlyginimo procedūras.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvios ginčų sprendimo sistemos visoje Europos Sąjungoje taikomos labai skirtingai. 
Nors kai kuriose valstybėse narėse jos veikia tikrai nepriklausomai nuo tiekėjų, kai kuriose 
kitose taip nėra.

Pakeitimas 279
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai įgaliojimai priimti 6 
straipsnio 4 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 
9 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 3 

1. Komisijai įgaliojimai priimti 
12 straipsnio 5 dalyje nurodytus 
deleguotuosius teisės aktus suteikiami 
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dalyje, 14 straipsnio 5 dalyje ir 
16 straipsnio 2 dalyje nurodytus 
deleguotuosius teisės aktus suteikiami 
neribotam laikotarpiui po šios direktyvos 
įsigaliojimo.

neribotam laikotarpiui po šios direktyvos 
įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Techninis pakeitimas, padarytas dėl ankstesnio pakeitimo.

Pakeitimas 280
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 6 straipsnio 4 
dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje, 14 
straipsnio 5 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų įgaliojimų delegavimą.

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 12 straipsnio 
5 dalyje nurodytų įgaliojimų delegavimą.

Or. en

Pagrindimas

Techninis pakeitimas, padarytas dėl ankstesnio pakeitimo.

Pakeitimas 281
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vartotojų nuomonės apie ESIL 
vertinimas;

a) vartotojų nuomonės apie ESIL ir jo 
naudojimą vertinimas;
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Or. en

Pakeitimas 282
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vartotojų nuomonės apie ESIL
vertinimas;

a) atitikties ESIL ir vartotojų naudojimosi
vertinimas, bei jo supratimo ir 
pasitenkinimo juo vertinimas;

Or. es

Pakeitimas 283
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo II skirsnio j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) Kredito sutarčių, kurių pradiniam 
laikotarpiui nustatoma fiksuotoji kredito 
palūkanų norma, o to laikotarpio pabaigoje 
nustatoma nauja kredito palūkanų norma, 
kuri vėliau periodiškai koreguojama taikant 
sutartą rodiklį, atveju bendros kredito 
kainos metinė norma apskaičiuojama 
darant prielaidą, kad fiksuotosios kredito 
palūkanų normos galiojimo laikotarpio 
pabaigoje kredito palūkanų norma yra tokia 
pati kaip tuo metu, kai, remiantis sutarto 
rodiklio verte tuo metu, apskaičiuojama 
bendros kredito kainos metinė norma.

j) Kredito sutarčių, kurių pradiniam 
laikotarpiui nustatoma fiksuotoji kredito 
palūkanų norma, o to laikotarpio pabaigoje 
nustatoma nauja kredito palūkanų norma, 
kuri vėliau periodiškai koreguojama taikant 
sutartą rodiklį, atveju bendros kredito 
kainos metinė norma apskaičiuojama 
darant prielaidą, kad fiksuotosios kredito 
palūkanų normos galiojimo laikotarpio 
pabaigoje kredito palūkanų norma yra tokia 
pati kaip tuo metu, kai, remiantis sutarto 
rodiklio verte tuo metu, apskaičiuojama 
bendros kredito kainos metinė norma.
Kredito sutarčių, kurių bent pradiniam
penkerių metų laikotarpiui nustatoma 
fiksuotoji palūkanų norma, ir ypač jeigu 
planuojama vėl sudaryti naują fiksuotųjų 
palūkanų normos sutartį, o dėl kintančių 
sutarties sąlygų susitariama tik rengiantis 
atvejui, kad dar nebūtų susitarta dėl naujo 
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pastovaus susitarimo, bus atsižvelgiama 
tik į pradinę fiksuotųjų palūkanų normą.

Or. en

Pakeitimas 284
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A dalies ESIL pavyzdžio įžanginio teksto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakydami į jūsų prašymą gauti 
informaciją, [data] parengėme šį 
dokumentą. Tai nėra juridiškai saistantis 
dokumentas, įpareigojantis kreditorių 
suteikti paskolą.

Atsakydami į jūsų prašymą gauti 
informaciją, [data] parengėme šį 
dokumentą. Tai nėra juridiškai saistantis 
pasiūlymas arba dokumentas, 
įpareigojantis kreditorių suteikti paskolą.

Or. en

Pagrindimas

Būtina aiškiai pareikšti, kad šis ESIL nėra juridiškai saistantis pasiūlymas vartotojui.

Pakeitimas 285
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A dalies ESIL pavyzdžio 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kreditorius 1. Kreditorius (jei taikoma) ir kredito 
tarpininkas

Or. en

Pagrindimas

9 straipsnio 2 dalyje numatytas įsipareigojimas teikti ESIL taip pat priklauso nuo kredito 
tarpininko. Todėl tarpininką reikėtų įtraukti į nuostatą.
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Pakeitimas 286
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A dalies ESIL pavyzdžio 1 punkto šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priežiūros institucija [Priežiūros 
institucijos pavadinimas ir tinklalapis]

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Toks nurodymas neteikia pridėtinės vertės ir galėtų įnešti painiavos, nes kreditorius jau teikia 
informaciją apie vidaus skundų sistemą.

Pakeitimas 287
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A dalies ESIL pavyzdžio 1 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asmuo ryšiams [Visa kontaktinė asmens 
ryšiams informacija]

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie asmenį ryšiams teikimas yra nereikalingas, nes asmens ryšiams vardas 
informacija paskolos grąžinimo laikotarpiu gali pasikeisti.

Pakeitimas 288
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A dalies ESIL pavyzdžio 5 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kiekvienos įmokos dydis 5. Grąžinant paskolą, kiekvienos įmokos 
dydis

Or. en

Pagrindimas

Palyginti su 9 pirmojo ESIL pavyzdžio punktu dėl „kiekvienos įmokos dydžio“, šiame punkte 
neatsižvelgiama į vien palūkanų hipotekas. ESIL turėtų būti tinkamas ne tik grąžinamoms 
hipotekos paskoloms, bet ir palūkinėms paskoloms, kurios teikiamos kai kuriose valstybėse 
narėse.

Pakeitimas 289
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A dalies ESIL pavyzdžio 6 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Paaiškinamoji įmokų lentelė Išbraukta.
Šioje lentelėje pateiktos įmokos, kurias 
reikės mokėti kas [periodiškumas].
Įmoką ([atitinkamas Nr.] stulpelis) sudaro 
palūkanų suma ([atitinkamas Nr.] 
stulpelis), padengta paskolos suma 
([atitinkamas Nr.] stulpelis) ir, jei 
taikoma, kitos išlaidos ([atitinkamas Nr.] 
stulpelis). Jei taikoma. Kitų išlaidų 
stulpelyje nurodytos išlaidos yra susijusios 
su [išlaidų sąrašas]. Negrąžinta paskolos 
suma ([atitinkamas Nr.] stulpelis) – tai 
likusi negrąžinta paskolos dalis po 
kiekvienos įmokos.
[Paskolos suma ir valiuta]
[Paskolos trukmė]
[Palūkanų norma]
[Lentelė]
(Jei taikoma) [Perspėjimas apie galimą 
įmokų dydžio svyravimą]

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad paaiškinamojoje įmokų lentelėje pateikiama daug informacijos, 
siūloma ją perkelti į ESIL pabaigą.

Pakeitimas 290
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A dalies ESIL pavyzdžio 6 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(Jei taikoma) [Perspėjimas apie galimą 
įmokų dydžio svyravimą]

(Jei taikoma) [Perspėjimas apie galimą 
įmokų dydžio svyravimą ir įvairius 
scenarijus, priklausančius nuo palūkanų 
normų pokyčių]

Or. en

Pakeitimas 291
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A dalies ESIL pavyzdžio 7 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsitikinkite, kad žinote apie visus kitus 
mokesčius ir išlaidas (pvz., notaro 
mokesčius), susijusius su šia paskola.

Atkreipiame dėmesį į šias išlaidas, 
susijusias su šia paskola.

[Notaro mokesčiai]
[Registracijos mokesčiai]
[Vertinimo mokesčiai]
[Pagal valstybės narės teisės aktus taikomi 
mokesčiai]
(Jei taikoma) [Visos kitos su 
įsipareigojimais susijusios išlaidos, pagal 
nacionalinę teisę siejamos su šia paskola)]
(Jei taikoma) [Mokesčiai už visas kitas 
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paslaugas, dėl kurių įsipareigota 
kreditoriui (pvz., sąskaitos administravimo 
mokesčiai, draudimo, ir kt. mokesčiai)].

Or. en

Pakeitimas 292
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A dalies ESIL pavyzdžio 8 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(Jei taikoma) Galimybės šią paskolą 
grąžinti anksčiau neturite.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 293
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A dalies ESIL pavyzdžio 8 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(Jei taikoma) Galimybės šią paskolą 
grąžinti anksčiau neturite.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojas visada turėtų turėti galimybę paskolą grąžinti anksčiau.

Pakeitimas 294
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A dalies ESIL pavyzdžio 14 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a. Paaiškinamoji įmokų lentelė
Šioje lentelėje rodoma kiekvieną 
[dažnumas] mokėtina suma.
Įmokos (grafa (atitinkamas nr.]) – tai 
mokamų palūkanų (grafa (atitinkamas 
nr.]), padengtos paskolos sumos (grafa 
(atitinkamas nr.]), ir, jei taikoma, kitų 
išlaidų (grafa (atitinkamas nr.]) suma. Jei 
taikoma, kitų išlaidų grafoje nurodytos 
išlaidos susijusios su [išlaidų sąrašas]. 
Negrąžinta paskolos suma (grafa 
(atitinkamas nr.]) – paskolos suma, kurią 
reikia grąžinti po kiekvienos įmokos.
[Paskolos suma ir valiuta]
[Paskolos trukmė]
[Palūkanų norma]
[Lentelė]
[Perspėjimas apie kintančias įmokas]

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad paaiškinamojoje įmokų lentelėje pateikiama daug informacijos, 
siūloma ją perkelti į ESIL pabaigą.

Pakeitimas 295
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo B dalies įžanginė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pildant ESIL laikomasi šių nurodymų: Pildant ESIL laikomasi šių nurodymų, o 
informacija turėtų būti pateikiama 
paprasta, aiškia kalba, suprantama 
eiliniam vartotojui:

Or. en
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Pagrindimas

ESIL turėtų būti suprantama eiliniam vartotojui.

Pakeitimas 296
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo B dalies 6 skirsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Kai palūkanų norma gali būti 
koreguojama ir įmokos suma po kiekvieno 
koregavimo nėra žinoma, kreditorius 
paskolos grąžinimo lentelėje gali nurodyti 
tą pačią įmokos sumą visu kredito 
suteikimo laikotarpiu. Tokiu atveju 
kreditorius skolininko dėmesį į tai atkreipia 
vizualiai išskirdamas hipotetines sumas 
(pvz., skirtingu šriftu, įrėminant arba 
naudojant kitos spalvos foną). Be to, 
aiškiai įskaitomu tekstu paaiškinama, 
kuriais laikotarpiais lentelėje pateiktos 
sumos gali keistis ir kodėl. Kreditorius taip 
pat pateikia: 1) jei taikoma, taikomas 
viršutines ir apatines ribas; 2) pavyzdį, kaip 
įmokos suma galėtų keistis, kai palūkanų 
norma padidėja arba sumažėja 1 procentu 
arba daugiau, kai tai labiau atitinka tikrovę 
turint omenyje įprastų palūkanų normų 
pokyčių mastą, ir 3) kai taikoma viršutinė 
riba, įmokos sumą blogiausiu atveju.

4) Kai palūkanų norma gali būti 
koreguojama ir įmokos suma po kiekvieno 
koregavimo nėra žinoma, kreditorius 
paskolos grąžinimo lentelėje gali nurodyti 
tą pačią įmokos sumą visu kredito 
suteikimo laikotarpiu. Tokiu atveju 
kreditorius skolininko dėmesį į tai atkreipia 
vizualiai išskirdamas hipotetines sumas 
(pvz., skirtingu šriftu, įrėminant arba 
naudojant kitos spalvos foną). Be to, 
aiškiai įskaitomu tekstu paaiškinama, 
kuriais laikotarpiais lentelėje pateiktos 
sumos gali keistis ir kodėl. Kreditorius taip 
pat pateikia:

a) jei taikoma, taikomas viršutines ir 
apatines ribas;

b) pavyzdį, kaip įmokos suma galėtų 
keistis, kai palūkanų norma padidėja arba 
sumažėja 1 procentu arba daugiau, kai tai 
labiau atitinka tikrovę turint omenyje 
įprastų palūkanų normų pokyčių mastą, ir
c) kai taikoma viršutinė riba, įmokos sumą 
blogiausiu atveju, arba, jeigu viršutinės 
ribos nėra, blogiausio atvejo pavyzdį, 
kuris konkrečiau gali būti aprašytas 
deleguotajame akte.

Or. en

Pakeitimas 297
Liem Hoang Ngoc
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Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo B dalies 7 skirsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Kreditorius taip pat išvardija visas 
išlaidas pagal kategorijas, nurodydamas jų 
sumą, kam jas reikia sumokėti ir kada. Kai 
suma nėra žinoma, kreditorius pateikia 
galimą intervalą arba nurodo, kaip suma 
bus apskaičiuojama.

2) Kreditorius taip pat pateikia visų išlaidų 
sąrašą, nurodydamas jų sumą, kam jas 
reikia sumokėti ir kada. Kai suma nėra 
žinoma, kreditorius pateikia galimą 
intervalą arba nurodo, kaip suma bus 
apskaičiuojama.

Or. en

Pakeitimas 298
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo B dalies 7 skirsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Kreditorius informuoja vartotoją apie 
jo laisvę pasirinkti kitą papildomų 
paslaugų teikėją.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojas turėtų būti tinkamai informuojamas apie jo laisvę pasirinkti papildomų paslaugų 
teikėją.

Pakeitimas 299
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
II a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa priedas
Būtinieji kompetencijos reikalavimai
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1. Būtinieji kreditorių ir kredito 
tarpininkų darbuotojų kompetencijos 
reikalavimai turėtų būti:
a) tinkamos žinios apie hipotekos paskolas 
ir papildomas paslaugas, kurios įprastai 
siūlomos kartu su hipotekos paskola;
b) tinkamos valstybių narių, kuriose 
parduodamas produktas, įstatymų 
išmanymas;
c) tinkamos žinios ir valstybės narės, 
kurioje parduodamas produktas, 
nekilnojamojo turto įsigijimo proceso 
supratimas;
d) tinkamos žinios apie apsaugos 
įvertinimą;
e) tinkamos žinios apie žemės registrų 
tvarkymą ir veikimą valstybėje narėje, 
kurioje yra užstatas;
f) tinkamos žinios apie finansinę ir 
ekonominę kompetenciją;
g) tinkamas etikos išmanymas;
h) gebėjimas įvertinti vartotojo 
kreditingumą.
2. Ar žinios ir kompetencija pakankama, 
turėtų būti sprendžiama remiantis:
a) pripažintomis kvalifikacijomis, pvz., 
diplomais, moksliniais laipsniais, 
profesiniu mokymu, kompetencijos testais 
arba
b) profesine patirtimi, kuri gali būti 
apibrėžiama kaip mažiausias metų 
skaičius, dirbant kredito produktų 
kūrimo, platinimo ir tarpininkavimo 
srityse.
3. Valstybės narės gali diferencijuoti 
kreditorių darbuotojams, kredito 
tarpininkų darbuotojams ir jų valdybai 
keliamus profesinius reikalavimus.

Or. en


