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Grozījums Nr. 102
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
par kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa 
īpašumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
par kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa 
īpašumu un hipotekārajiem 
kredītlīgumiem 

Or. en

Grozījums Nr. 103
María Irigoyen Pérez

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) 2011. gada 13. aprīļa paziņojumā 
„Akts par vienoto tirgu. Divpadsmit 
mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot 
uzticēšanos — kopīgiem spēkiem uz jaunu 
izaugsmi” (COM (2011)0206) Komisija 
solīja nodrošināt „aizdevuma ņēmēju 
lielāku aizsardzību hipotekāro aizdevumu 
tirgū”. 

Or. es

Grozījums Nr. 104
María Irigoyen Pérez

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Finanšu krīze ir parādījusi, ka tirgus 
dalībnieku bezatbildīga rīcība var graut 
finanšu sistēmas pamatus, izraisot visu 
iesaistīto personu, it īpaši patērētāju, 
neuzticēšanos un, iespējams, radot smagas 
sociālās un ekonomiskās sekas. Daudzi 
patērētāji ir zaudējuši uzticību finanšu 
sektoram un kredītņēmēji aizvien vairāk 
piedzīvo grūtības, atmaksājot savus 
aizņēmumus, kā arī pieaug saistību 
nepildīšanas un piespiedu pārdošanas 
gadījumu skaits. Ņemot vērā problēmas, 
kas kļuva jūtamas finanšu krīzes rezultātā, 
un saistībā ar centieniem nodrošināt 
efektīvu un konkurētspējīgu iekšējo tirgu, 
Komisija ir ierosinājusi pasākumus 
attiecībā uz mājokļa nekustamā īpašuma 
kredītlīgumiem, tostarp nodrošinot 
uzticamu kredītu starpniecības struktūru, 
ņemot vērā mērķi izveidot atbildīgus un 
uzticamus tirgus nākotnē un atjaunot 
patērētāju uzticēšanos.

(3) Finanšu krīze ir parādījusi, ka tirgus 
dalībnieku bezatbildīga rīcība var graut 
finanšu sistēmas pamatus, izraisot visu 
iesaistīto personu, it īpaši patērētāju, 
neuzticēšanos un, iespējams, radot smagas 
sociālās un ekonomiskās sekas. Daudzi 
patērētāji ir zaudējuši uzticību finanšu 
sektoram un kredītņēmēji aizvien vairāk 
piedzīvo grūtības, atmaksājot savus 
aizņēmumus, kā arī pieaug saistību 
nepildīšanas un piespiedu pārdošanas 
gadījumu skaits. Ņemot vērā problēmas, 
kas kļuva jūtamas finanšu krīzes rezultātā, 
un saistībā ar centieniem nodrošināt 
efektīvu un konkurētspējīgu iekšējo tirgu, 
kurš nodrošina finanšu stabilitāti un 
patērētāju aizsardzību, Komisija ir 
ierosinājusi pasākumus attiecībā uz 
mājokļa nekustamā īpašuma 
kredītlīgumiem, tostarp nodrošinot 
uzticamu kredītu starpniecības struktūru, 
ņemot vērā mērķi izveidot atbildīgus un
uzticamus tirgus nākotnē un atjaunot 
patērētāju uzticēšanos.

Or. es

Grozījums Nr. 105
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Piemērojamajam tiesiskajam 
regulējumam jāsniedz patērētājam 
pārliecība, ka kreditori un kredīta 
starpnieki darbojas maksimāli saskaņā ar 
patērētāja interesēm. Galvenais aspekts, lai 
nodrošinātu šādu patērētāju uzticību, ir 
prasība nodrošināt šajā nozarē augstu 
taisnīguma, godīguma un profesionalitātes 

(16) Piemērojamajam tiesiskajam 
regulējumam jāsniedz patērētājam 
pārliecība, ka kreditori un kredīta 
starpnieki darbojas maksimāli saskaņā ar 
patērētāja interesēm. Galvenais aspekts, lai 
nodrošinātu šādu patērētāju uzticību, ir 
prasība nodrošināt šajā nozarē augstu 
taisnīguma, godīguma un profesionalitātes 
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līmeni. Lai gan, atbilstoši šai direktīvai,
attiecīgas zināšanas un kompetence 
jāpierāda iestādes līmenī, dalībvalstīm 
pašām jāļauj ieviest vai uzturēt šādas 
prasības, ko piemēro atsevišķām fiziskām 
personām.

līmeni. Ar šo direktīvu būtu jānosaka, ka
attiecīgas zināšanas un kompetence ir
jāpierāda iestādes līmenī, kā arī fiziskas 
personas līmenī, ja kredīta starpnieks 
strādā individuāli.

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu patērētājus un garantētu godīgus konkurences apstākļus, ir svarīgi, ka visas 
personas, kas ir tieši iesaistītas kredītu pārdošanā vai kredītu starpniecības darījumos 
pierāda, ka viņiem, tostarp starpniekiem, kas strādā individuāli, nenodarbinot papildu 
personālu, piemīt zināšanas un spējas, kas nepieciešamas šādu pienākumu pildīšanai.

Grozījums Nr. 106
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kreditori un kredīta starpnieki mēdz 
izmantot reklāmas, kuras bieži vien ietver 
īpašus noteikumus un nosacījumus ar 
mērķi piesaistīt patērētāju konkrētajam 
produktam. Tādēļ patērētāji būtu 
jāaizsargā pret negodīgu vai maldinošu 
reklāmas praksi, un būtu jādod viņiem 
iespēja reklāmas salīdzināt. Ir 
nepieciešami īpaši noteikumi par reklāmu 
saistībā ar mājokļa nekustamā īpašuma 
kredītlīgumiem un to datu saraksts, kas 
jāiekļauj reklāmās un noieta pasākumu 
materiālos, kuri domāti patērētājiem, lai 
tie varētu salīdzināt dažādus 
piedāvājumus. Šādos noteikumos ir jāņem 
vērā mājokļa nekustamā īpašuma 
kredītlīguma specifika, piemēram, 
brīdinājums par risku gadījumā, ja 
kredīta atmaksa nav veikta, kā rezultātā 
patērētājs var zaudēt savu īpašumu. 
Dalībvalstīm jābūt brīvai izvēlei ieviest vai 
paturēt savos tiesību aktos informācijas 

svītrots
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atklāšanas prasības attiecībā uz 
reklāmām, kurās nav informācijas par 
kredīta izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu pēc iespējas pilnīgāku 
pārredzamību un novērstu situācijas 
ļaunprātīgas izmantošanas iespēju, ko 
izraisa iespējamie interešu konflikti 
gadījumā, ja klienti izmanto kredītu 
starpnieku pakalpojumus, uz šiem 
starpniekiem jāattiecina prasības par 
noteiktas informācijas atklāšanu pirms 
pakalpojumu darbības uzsākšanas. Atklājot 
informāciju, jāsniedz ziņas par to identitāti 
un saikni ar kreditoriem, piemēram, vai tie 
izmanto visdažādāko kreditoru piedāvātos 
produktus vai tikai atsevišķu kreditoru 
piedāvātos produktus. Tiem kredīta 
starpniekiem, kuri nav piesaistīti vienam 
kreditoram vai vienas grupas kreditoriem,
jāsniedz patērētājiem informācija par to, ka 
pastāv komisijas maksas, ko maksā 
kreditori, kuru interesēs tie darbojas, un 
jānorāda iespējamās atšķirības šajās 
komisijas maksās.

(21) Lai nodrošinātu pēc iespējas pilnīgāku 
pārredzamību un novērstu situācijas 
ļaunprātīgas izmantošanas iespēju, ko 
izraisa iespējamie interešu konflikti 
gadījumā, ja klienti izmanto kredītu 
starpnieku pakalpojumus, uz šiem 
starpniekiem jāattiecina prasības par 
noteiktas informācijas atklāšanu pirms 
pakalpojumu darbības uzsākšanas. Atklājot 
informāciju, jāsniedz ziņas par to identitāti 
un saikni ar kreditoriem, piemēram, vai tie 
izmanto visdažādāko kreditoru piedāvātos 
produktus vai tikai atsevišķu kreditoru 
piedāvātos produktus. Kredīta starpniekiem 
jāsniedz patērētājiem informācija par to, ka 
pastāv komisijas maksas, ko maksā 
kreditori, kuru interesēs tie darbojas, un 
jānorāda iespējamās atšķirības šajās 
komisijas maksās. Dalībvalstīm, pieprasot 
salīdzināmu informāciju par kreditoru 
izmaksu sadalījumu, būtu jānodrošina 
godīgi konkurences apstākļi.

Or. en

Pamatojums

Tiešajiem kreditoriem vai saistītajiem starpniekiem jāparedz atalgojuma prasības, kas ir 
līdzvērtīgas nesaistīto starpnieku noteiktajām, lai tādējādi varētu nodrošināt godīgus 
konkurences apstākļus un patērētāju līdzvērtīgu aizsardzību, kā arī iespēju labāk salīdzināt.
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Grozījums Nr. 108
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Kredītspējas novērtējumā jāņem vērā 
visi nepieciešamie faktori, kas varētu 
ietekmēt patērētāja spēju atmaksāt 
aizdevumu visā kredītlīguma spēkā esības
laikā, tostarp (bet ne tikai ar) patērētāja 
ienākumi, regulārie izdevumi, 
kredītreitings, iepriekšējā kredītvēsture, 
spēja reaģēt uz procentu likmju korekcijām 
un citas kredīta saistības. Var būt 
nepieciešami papildu noteikumi, lai 
turpinātu izstrādāt atsevišķus elementus, ko 
vēl var ņemt vērā, veicot kredītspējas 
novērtējumu. Dalībvalstis var sniegt 
norādes par metodi un kritērijiem, lai 
novērtētu patērētāja kredītspēju, 
piemēram, nosakot ierobežojumus kredīta 
apjoma attiecībai pret ķīlas vērtību un 
ienākumu apjomu.

(24) Kredītspējas novērtējumā jāņem vērā 
visi nepieciešamie faktori, kas varētu 
ietekmēt patērētāja spēju atmaksāt 
aizdevumu visā kredītlīguma spēkā 
esamības laikā, tostarp (bet ne tikai ar) 
patērētāja ienākumi, regulārie izdevumi, 
kredītreitings, iepriekšējā kredītvēsture, 
spēja reaģēt uz procentu likmju korekcijām 
un citas kredīta saistības. Var būt 
nepieciešami papildu noteikumi, lai 
turpinātu izstrādāt atsevišķus elementus, ko 
vēl var ņemt vērā, veicot kredītspējas 
novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Šo jautājumu labāk risinās Kapitāla pietiekamības direktīva.

Grozījums Nr. 109
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Negatīvs kredītspējas vērtējums
kreditoram norāda uz to, ka patērētājs 
nevar atļauties kredītu un tā rezultātā 
kreditors šo kredītu nedrīkst piešķirt. Šo
negatīvo rezultātu var iegūt daudzu un 

(25) Ja kredītspējas vērtējums ir negatīvs, 
kredītu varētu piešķirt tikai izņēmuma 
gadījumā. To pārraudzības nolūkā 
vajadzētu reģistrēt uzraudzības iestādei.
Šo negatīvo rezultātu var iegūt daudzu un 
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dažādu iemeslu dēļ, tostarp (bet ne tikai) 
datubāzē iegūto ziņu vai negatīva 
kredītreitinga dēļ. Pozitīvs kredītspējas 
novērtējums nedrīkst kreditoram uzlikt 
pienākumu piešķirt kredītu.

dažādu iemeslu dēļ, tostarp (bet ne tikai) 
datubāzē iegūto ziņu vai negatīva 
kredītreitinga dēļ. Pozitīvs kredītspējas 
novērtējums nedrīkst kreditoram uzlikt 
pienākumu piešķirt kredītu.

Or. de

Grozījums Nr. 110
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Negatīvs kredītspējas vērtējums 
kreditoram norāda uz to, ka patērētājs 
nevar atļauties kredītu un tā rezultātā 
kreditors šo kredītu nedrīkst piešķirt. Šo 
negatīvo rezultātu var iegūt daudzu un 
dažādu iemeslu dēļ, tostarp (bet ne tikai ar) 
datubāzē iegūto ziņu vai negatīva 
kredītreitinga dēļ. Pozitīvs kredītspējas 
novērtējums nedrīkst kreditoram uzlikt 
pienākumu piešķirt kredītu.

(25) Negatīvs kredītspējas vērtējums 
kreditoram norāda uz to, ka patērētājs 
nevar atļauties kredītu. Šo negatīvo 
rezultātu var iegūt daudzu un dažādu 
iemeslu dēļ, tostarp (bet ne tikai) datubāzē 
iegūto ziņu vai negatīva kredītreitinga dēļ. 
Pozitīvs kredītspējas novērtējums nedrīkst 
kreditoram uzlikt pienākumu piešķirt 
kredītu.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai atvieglotu kredītspējas 
novērtējumu, patērētājiem jāsniedz 
kreditoram vai starpniekam visa būtiskā 
informācija par savu finanšu stāvokli un 
personiskiem apstākļiem. Tomēr patērētājs 
nav jāsoda, ja viņš nav spējīgs sniegt 
noteiktu informāciju vai sava finanšu 

(26) Lai atvieglotu kredītspējas 
novērtējumu, patērētājiem jāsniedz 
kreditoram visa būtiskā informācija par 
savu finanšu stāvokli un personiskiem 
apstākļiem. Tomēr patērētājs nav jāsoda, ja 
viņš nav spējīgs sniegt noteiktu informāciju 
vai sava finanšu stāvokļa turpmākās 
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stāvokļa turpmākās attīstības novērtējumu. 
Gadījumos, kad patērētāji apzināti sniedz 
nepilnīgu vai neprecīzu informāciju, 
dalībvalstīm jāspēj noteikt atbilstošus 
sodus.

attīstības novērtējumu. Gadījumos, kad 
patērētāji apzināti sniedz nepilnīgu vai 
neprecīzu informāciju, dalībvalstīm jāspēj 
noteikt atbilstošus sodus.

Or. en

Pamatojums

Starpnieki nav atbildīgi par patērētāju kredītspējas novērtēšanu, un viņiem nav tādas pašas 
iespējas piekļūt informācijai kā kreditoram, tādēļ viņi nav jāmin šajā kontekstā.

Grozījums Nr. 112
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ja pieņemtais lēmums noraidīt kredīta 
pieteikumu pamatojas uz datiem, kas 
iegūti, izmantojot datubāzē pieejamo 
informāciju vai tās trūkumu, kreditoram 
jāinformē par to patērētājs, jādara zināms 
šīs datubāzes nosaukums, kā arī jebkuri citi 
Direktīvā 95/46/EK noteiktie elementi, lai 
ļautu patērētājam izmantot savas tiesības 
piekļūt šajās datubāzēs apstrādātajiem viņu 
personas datiem, kā arī vajadzības 
gadījumā tos labot, dzēst vai bloķēt. Ja 
lēmums noraidīt kredīta pieteikumu 
pamatojas uz automatizētu lēmumu 
pieņemšanu vai sistemātiskām metodēm, 
piemēram, kredītreitingu sistēmām, 
kreditoram par to jāinformē patērētājs un 
jāizskaidro lēmuma loģika un nosacījumi, 
kas ļauj patērētājam pieprasīt automatizēto 
lēmumu pārskatīt manuāli. Tomēr 
kreditoram nedrīkst uzlikt par pienākumu 
sniegt šādu informāciju, ja to darīt 
aizliegts citos Savienības tiesību aktos, 
piemēram, tiesību aktos par nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma 
finansēšanu. Šādu informāciju nav 

(29) Ja pieņemtais lēmums noraidīt kredīta 
pieteikumu pamatojas uz datiem, kas 
iegūti, izmantojot datubāzē pieejamo 
informāciju vai tās trūkumu, kreditoram 
jāinformē par to patērētājs, jādara zināms 
šīs datubāzes nosaukums, kā arī jebkuri citi 
Direktīvā 95/46/EK noteiktie elementi, lai 
ļautu patērētājam izmantot savas tiesības 
piekļūt šajās datubāzēs apstrādātajiem viņu 
personas datiem, kā arī vajadzības 
gadījumā tos labot, dzēst vai bloķēt. Ja 
lēmums noraidīt kredīta pieteikumu 
pamatojas uz automatizētu lēmumu 
pieņemšanu vai sistemātiskām metodēm, 
piemēram, kredītreitingu sistēmām, 
kreditoram jāinformē patērētājs par to, kā 
arī par nosacījumiem, kas ļauj patērētājam 
pieprasīt pārskatīt automatizēto lēmumu.
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jāsniedz arī tādā gadījumā, ja tas būtu 
pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai valsts 
drošības mērķiem, piemēram, saistībā ar 
noziedzīgu nodarījumu novēršanu, 
izmeklēšanu, atklāšanu un 
kriminālvajāšanu saistībā ar tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai spētu izprast pakalpojuma būtību, 
patērētāju jāinformē par to, kas ir
personalizēts ieteikums attiecībā uz 
piemērotu kredītlīgumu, atbilstoši šī 
patērētāja vajadzībām un finansiālajam 
stāvoklim („konsultācijas”), un par to, 
kādos gadījumos tā tiek sniegta un kādos 
— netiek sniegta. Lai nodrošinātu to, ka 
patērētājam ir ziņas par produktu klāstu, 
kas atbilst viņa vajadzībām un apstākļiem, 
personām, kuras sniedz konsultācijas, būtu 
jāatbilst vispārējiem standartiem. Šā 
pakalpojuma pamatā jābūt taisnīgiem un 
pietiekami plašiem pētījumiem par tirgū 
pieejamiem produktiem, kā arī patērētāja 
finansiālā stāvokļa, viņa vēlmju un mērķu 
detalizētai izpētei. Šāda novērtējuma 
pamatā jābūt jaunākajai informācijai un 
pamatotiem pieņēmumiem par patērētāja 
situāciju visā kredītlīguma spēkā esības 
laikā. Dalībvalstis var precizēt, kādā veidā, 
sniedzot konsultācijas, jāizvērtē attiecīgā 
produkta piemērotība patērētājam.

(31) Lai spētu izprast pakalpojuma būtību, 
patērētājs būtu jāinformē par to, ko nozīmē
šim patērētājam personalizēts ieteikums 
attiecībā uz vienu vai vairākiem 
darījumiem saistībā ar kredītlīgumiem, kas 
vislabāk atbilst šī patērētāja vajadzībām 
(„konsultācijas”), un par to, kādos 
gadījumos tā tiek sniegta un kādos —
netiek sniegta. Lai nodrošinātu to, ka 
patērētājam ir ziņas par produktu klāstu, 
kas atbilst viņa vajadzībām un apstākļiem, 
personām, kuras sniedz konsultācijas, būtu 
jāatbilst vispārējiem standartiem. Šā 
pakalpojuma pamatā jābūt taisnīgiem un 
pietiekami plašiem pētījumiem par tirgū 
pieejamiem produktiem, kā arī patērētāja 
finansiālā stāvokļa, viņa vēlmju un mērķu 
detalizētai izpētei. Šāda novērtējuma 
pamatā jābūt jaunākajai informācijai un 
pamatotiem pieņēmumiem par patērētāja 
situāciju visā kredītlīguma spēkā esības 
laikā. Dalībvalstis var precizēt, kādā veidā, 
sniedzot konsultācijas, jāizvērtē attiecīgā 
produkta piemērotība patērētājam.

Or. en



AM\881849LV.doc 11/117 PE475.786v01-00

LV

Grozījums Nr. 114
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai spētu izprast pakalpojuma būtību, 
patērētāju jāinformē par to, kas ir 
personalizēts ieteikums attiecībā uz 
piemērotu kredītlīgumu, atbilstoši šī 
patērētāja vajadzībām un finansiālajam 
stāvoklim („konsultācijas”), un par to, 
kādos gadījumos tā tiek sniegta un kādos 
— netiek sniegta. Lai nodrošinātu to, ka 
patērētājam ir ziņas par produktu klāstu, 
kas atbilst viņa vajadzībām un apstākļiem, 
personām, kuras sniedz konsultācijas, 
jāatbilst vispārējiem standartiem. Šā 
pakalpojuma pamatā jābūt taisnīgiem un 
pietiekami plašiem pētījumiem par tirgū 
pieejamiem produktiem, kā arī patērētāja 
finansiālā stāvokļa, viņa vēlmju un mērķu 
detalizētai izpētei. Šāda novērtējuma 
pamatā jābūt jaunākajai informācijai un 
pamatotiem pieņēmumiem par patērētāja 
situāciju visā kredītlīguma spēkā esības 
laikā. Dalībvalstis var precizēt, kādā veidā, 
sniedzot konsultācijas, jāizvērtē attiecīgā 
produkta piemērotība patērētājam.

(31) Lai spētu izprast pakalpojuma būtību, 
patērētājs būtu jāinformē par to, kas ir 
personalizēts ieteikums attiecībā uz 
piemērotu kredītlīgumu, atbilstoši šī 
patērētāja vajadzībām un finansiālajam 
stāvoklim („konsultācijas”), un par to, 
kādos gadījumos tā tiek sniegta un kādos 
— netiek sniegta. Lai nodrošinātu to, ka 
patērētājam ir ziņas par produktu klāstu, 
kas atbilst viņa vajadzībām un apstākļiem, 
personām, kuras sniedz konsultācijas, būtu 
jāatbilst vispārējiem standartiem. Šā 
pakalpojuma pamatā jābūt taisnīgiem un 
pietiekami plašiem pētījumiem par 
kreditora vai kredīta starpnieka piedāvāto 
produktu klāstā vai tirgū kopumā
pieejamiem produktiem, ja konsultāciju 
piedāvā neatkarīga iestāde, kā arī 
patērētāja finansiālā stāvokļa, viņa vēlmju 
un mērķu detalizētai izpētei. Šāda 
novērtējuma pamatā jābūt jaunākajai 
informācijai un pamatotiem pieņēmumiem 
par patērētāja situāciju visā kredītlīguma 
spēkā esības laikā. Dalībvalstis var 
precizēt, kādā veidā, sniedzot 
konsultācijas, jāizvērtē attiecīgā produkta 
piemērotība patērētājam.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Patērētāja spējai atmaksāt kredītu 
pirms kredītlīguma termiņa beigām var būt 
svarīga loma, veicinot konkurenci 
vienotajā tirgū un pārvietošanās brīvību ES 
pilsoņiem. Tomēr pastāv būtiskas 
atšķirības starp valstu principiem un 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem patērētāji 
spēj veikt kredīta pirmstermiņa atmaksu, 
un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem šāda 
atmaksa var notikt. Atzīstot hipotekāro 
tirgu finansēšanas mehānismu 
daudzveidību un dažādo pieejamo 
produktu klāstu, tomēr ir būtiski 
Savienības līmenī noteikt zināmus 
standartus attiecībā uz pirmstermiņa 
kredīta atmaksu, lai nodrošinātu to, ka 
patērētājiem ir iespēja izpildīt savas 
saistības pirms kredītlīgumā noteiktā 
termiņa un pārliecība, ka tie var izvēlēties 
labāko produktu, lai apmierinātu savas 
vajadzības. Tādēļ dalībvalstīm jānodrošina, 
vai nu ar tiesību aktiem vai ar līguma 
klauzulām, ka patērētājiem ir ar likumu 
noteiktas vai līgumā ietvertas tiesības uz 
pirmstermiņa atmaksu; tomēr dalībvalstīm 
jāspēj noteikt atbilstīgus nosacījumus, kā 
šīs tiesības īstenot. Šie nosacījumi var 
ietvert laika ierobežojumus attiecībā uz šo 
tiesību īstenošanu, atšķirīgu attieksmi 
atkarībā no aizņēmuma likmes (fiksētas vai 
mainīgas) un ierobežojumus attiecībā uz 
apstākļiem, kādos var īstenot šīs tiesības. 
Dalībvalstis var arī noteikt, ka kreditors ir 
tiesīgs saņemt taisnīgu un objektīvi 
pamatotu kompensāciju par iespējamām 
izmaksām, kas tieši saistītas ar kredīta 
pirmstermiņa atmaksu. Jebkurā gadījumā, 
ja pirmstermiņa atmaksa notiek laikposmā, 
kuram noteikta aizņēmuma likme, 
dalībvalstis var paredzēt, ka šo tiesību 
īstenošana atkarīga no patērētāja īpašas 
ieinteresētības. Šāda īpaša ieinteresētība
var rasties, piemēram, patērētāja laulības 
šķiršanas vai bezdarba gadījumā. Ja kāda 
dalībvalsts izvēlas noteikt šādus 

(32) Patērētāja spējai atmaksāt kredītu 
pirms kredītlīguma termiņa beigām var būt 
svarīga loma, veicinot konkurenci 
vienotajā tirgū un pārvietošanās brīvību ES 
pilsoņiem. Tomēr pastāv būtiskas 
atšķirības starp valstu principiem un 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem patērētāji 
spēj veikt kredīta pirmstermiņa atmaksu, 
un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem šāda 
atmaksa var notikt. Atzīstot hipotekāro 
tirgu finansēšanas mehānismu 
daudzveidību un dažādo pieejamo 
produktu klāstu, tomēr ir būtiski 
Savienības līmenī noteikt zināmus 
standartus attiecībā uz pirmstermiņa 
kredīta atmaksu, lai nodrošinātu to, ka 
patērētājiem ir iespēja izpildīt savas 
saistības pirms kredītlīgumā noteiktā 
termiņa un pārliecība, ka tie var izvēlēties 
labāko produktu, lai apmierinātu savas 
vajadzības. Tādēļ dalībvalstīm jānodrošina, 
vai nu ar tiesību aktiem vai ar līguma 
klauzulām, ka patērētājiem ir ar likumu 
noteiktas vai līgumā ietvertas tiesības uz 
pirmstermiņa atmaksu; tomēr dalībvalstīm 
jāspēj noteikt atbilstīgus nosacījumus, kā 
šīs tiesības īstenot. Šie nosacījumi var 
ietvert laika ierobežojumus attiecībā uz šo 
tiesību īstenošanu, atšķirīgu attieksmi 
atkarībā no aizņēmuma likmes (fiksētas vai 
mainīgas) un ierobežojumus attiecībā uz 
apstākļiem, kādos var īstenot šīs tiesības. 
Dalībvalstis var arī noteikt, ka kreditors ir 
tiesīgs saņemt taisnīgu un objektīvi 
pamatotu kompensāciju par iespējamām 
izmaksām, kas tieši saistītas ar kredīta 
pirmstermiņa atmaksu. Jebkurā gadījumā, 
ja pirmstermiņa atmaksa notiek laikposmā, 
kuram noteikta aizņēmuma likme, 
dalībvalstis var paredzēt, ka šo tiesību 
īstenošana ir atkarīga no patērētāja 
likumīgajām interesēm. Šādas likumīgas 
intereses var rasties, piemēram, patērētāja 
laulības šķiršanas vai bezdarba gadījumā.
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nosacījumus, tie nedrīkst padarīt tiesību 
īstenošanu pārmērīgi sarežģītu vai 
apgrūtinošu patērētājam.

Or. de

Grozījums Nr. 116
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Patērētāja spējai atmaksāt kredītu 
pirms kredītlīguma termiņa beigām var būt 
svarīga loma, veicinot konkurenci 
vienotajā tirgū un pārvietošanās brīvību ES 
pilsoņiem. Tomēr pastāv būtiskas 
atšķirības starp valstu principiem un 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem patērētāji 
spēj veikt kredīta pirmstermiņa atmaksu, 
un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem šāda 
atmaksa var notikt. Atzīstot hipotekāro 
tirgu finansēšanas mehānismu 
daudzveidību un dažādo pieejamo 
produktu klāstu, tomēr ir būtiski 
Savienības līmenī noteikt zināmus 
standartus attiecībā uz pirmstermiņa 
kredīta atmaksu, lai nodrošinātu to, ka 
patērētājiem ir iespēja izpildīt savas 
saistības pirms kredītlīgumā noteiktā 
termiņa un pārliecība, ka tie var izvēlēties 
labāko produktu, lai apmierinātu savas 
vajadzības. Tādēļ dalībvalstīm jānodrošina, 
vai nu ar tiesību aktiem vai ar līguma 
klauzulām, ka patērētājiem ir ar likumu 
noteiktas vai līgumā ietvertas tiesības uz 
pirmstermiņa atmaksu; tomēr dalībvalstīm 
jāspēj noteikt atbilstīgus nosacījumus, kā 
šīs tiesības īstenot. Šie nosacījumi var 
ietvert laika ierobežojumus attiecībā uz šo 
tiesību īstenošanu, atšķirīgu attieksmi 
atkarībā no aizņēmuma likmes (fiksētas vai 
mainīgas) un ierobežojumus attiecībā uz 
apstākļiem, kādos var īstenot šīs tiesības. 

(32) Patērētāja spējai atmaksāt kredītu 
pirms kredītlīguma termiņa beigām var būt 
svarīga loma, veicinot konkurenci 
vienotajā tirgū un pārvietošanās brīvību ES 
pilsoņiem. Tomēr pastāv būtiskas 
atšķirības starp valstu principiem un 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem patērētāji 
spēj veikt kredīta pirmstermiņa atmaksu, 
un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem šāda 
atmaksa var notikt. Atzīstot hipotekāro 
tirgu finansēšanas mehānismu 
daudzveidību un dažādo pieejamo 
produktu klāstu, tomēr ir būtiski 
Savienības līmenī noteikt zināmus 
standartus attiecībā uz pirmstermiņa 
kredīta atmaksu, lai nodrošinātu to, ka 
patērētājiem ir iespēja izpildīt savas 
saistības pirms kredītlīgumā noteiktā 
termiņa un pārliecība, ka tie var izvēlēties 
labāko produktu, lai apmierinātu savas 
vajadzības. Tādēļ dalībvalstīm jānodrošina, 
ka patērētājiem ir ar likumu noteiktas 
tiesības uz pirmstermiņa atmaksu; tomēr 
dalībvalstīm jāspēj noteikt atbilstīgus 
nosacījumus, kā šīs tiesības īstenot. Šie 
nosacījumi var ietvert laika ierobežojumus 
attiecībā uz šo tiesību īstenošanu, atšķirīgu 
attieksmi atkarībā no aizņēmuma likmes 
(fiksētas vai mainīgas) un ierobežojumus 
attiecībā uz apstākļiem, kādos var īstenot 
šīs tiesības. Dalībvalstis var arī noteikt, ka 
kreditors ir tiesīgs saņemt taisnīgu un 
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Dalībvalstis var arī noteikt, ka kreditors ir 
tiesīgs saņemt taisnīgu un objektīvi 
pamatotu kompensāciju par iespējamām 
izmaksām, kas tieši saistītas ar kredīta 
pirmstermiņa atmaksu. Jebkurā gadījumā, 
ja pirmstermiņa atmaksa notiek laikposmā, 
kuram noteikta aizņēmuma likme, 
dalībvalstis var paredzēt, ka šo tiesību 
īstenošana atkarīga no patērētāja īpašas
ieinteresētības. Šāda īpaša ieinteresētība
var rasties, piemēram, patērētāja laulības 
šķiršanas vai bezdarba gadījumā. Ja kāda 
dalībvalsts izvēlas noteikt šādus 
nosacījumus, tie nedrīkst padarīt tiesību 
īstenošanu pārmērīgi sarežģītu vai 
apgrūtinošu patērētājam.

objektīvi pamatotu kompensāciju par 
iespējamām izmaksām, kas tieši saistītas ar 
kredīta pirmstermiņa atmaksu. Jebkurā 
gadījumā, ja pirmstermiņa atmaksa notiek 
laikposmā, kuram noteikta aizņēmuma 
likme, dalībvalstis var paredzēt, ka šo 
tiesību īstenošana ir atkarīga no patērētāja 
likumīgajām interesēm. Šādas īpašas 
intereses var rasties, piemēram, patērētāja 
laulības šķiršanas vai bezdarba gadījumā. 
Ja kāda dalībvalsts izvēlas noteikt šādus 
nosacījumus, tie nedrīkst padarīt tiesību 
īstenošanu pārmērīgi sarežģītu vai 
apgrūtinošu patērētājam.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Kredīta starpniekiem jābūt 
reģistrētiem kompetentajā iestādē tajā 
dalībvalstī, kurā ir to pastāvīgā dzīvesvieta 
vai to galvenā mītne, ja tie ir saņēmuši 
licenci saskaņā ar stingrām profesionālām 
prasībām attiecībā uz to kompetenci, 
nevainojamu reputāciju un profesionālo 
civiltiesisko atbildību. Lai veicinātu 
patērētāju uzticēšanos kredītu 
starpniekiem, dalībvalstīm jānodrošina, ka 
licenci saņēmušos kredīta starpniekus 
pastāvīgi un rūpīgi uzrauga kompetentā 
iestāde to piederības dalībvalstī. Šādas 
prasības jāpiemēro vismaz iestāžu līmenī,
taču dalībvalstis var precizēt, vai minētās 
prasības attiecībā uz licencēšanu un tai 
sekojošo reģistrāciju piemēro katram 
atsevišķam darbiniekam kredīta starpnieku 

(34) Kredīta starpniekiem jābūt 
reģistrētiem kompetentajā iestādē tajā 
dalībvalstī, kurā ir to pastāvīgā dzīvesvieta 
vai to galvenā mītne, ja tie ir saņēmuši 
licenci saskaņā ar stingrām profesionālām 
prasībām attiecībā uz to kompetenci, 
nevainojamu reputāciju un profesionālo 
civiltiesisko atbildību. Lai veicinātu 
patērētāju uzticēšanos kredītu 
starpniekiem, dalībvalstīm jānodrošina, ka 
licenci saņēmušos kredīta starpniekus 
pastāvīgi un rūpīgi uzrauga kompetentā 
iestāde to piederības dalībvalstī. Šādas 
prasības jāpiemēro vismaz iestāžu līmenī 
un fiziskas personas līmenī, ja kredītu 
starpnieks darbojas individuāli. Taču 
dalībvalstis var precizēt, vai minētās 
prasības attiecībā uz licencēšanu un tai 
sekojošo reģistrāciju piemēro katram 
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uzņēmumā. atsevišķam darbiniekam kredīta starpnieku 
uzņēmumā.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai ņemtu vērā attīstību mājokļa 
nekustamo īpašumu kredītu tirgos, kredīta 
produktu attīstību, kā arī attīstības 
tendences ekonomikā, piemēram, inflāciju, 
un lai sniegtu papildu paskaidrojumus par 
to, kā īstenot dažas no šīs direktīvas 
prasībām, Komisijai jābūt pilnvarotai 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu. 
Jo īpaši Komisijai jābūt pilnvarotai 
pieņemt deleģētos aktus, lai dotu tālākus 
norādījumus par profesionālajām 
prasībām, ko piemēro kredīta uzņēmuma 
darbiniekiem un kredīta starpniekiem, 
kritērijiem, ko izmanto, lai novērtētu 
patērētāja kredītspēju un nodrošinātu to, ka 
kredītiestādes piedāvātie produkti nav 
nederīgi patērētājam, kā arī norādījumus 
par galveno terminu, kā, piemēram, 
„saistību nepildīšana” saskaņošanu, 
reģistrācijas kritērijiem un datu apstrādes 
nosacījumiem, kas piemērojami kredītu 
datubāzēm.

(39) Lai ņemtu vērā attīstību mājokļa 
nekustamo īpašumu kredītu tirgos, kredīta 
produktu attīstību, kā arī attīstības 
tendences ekonomikā, piemēram, inflāciju, 
un lai sniegtu papildu paskaidrojumus par 
to, kā īstenot dažas no šīs direktīvas 
prasībām, Komisijai jābūt pilnvarotai 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu. 
Jo īpaši Komisijai jābūt pilnvarotai 
pieņemt deleģētos aktus, lai precizētu 
kritērijus, ko izmanto, lai novērtētu 
patērētāja kredītspēju un nodrošinātu to, ka 
kredītiestādes piedāvātie produkti nav 
nederīgi patērētājam, kā arī norādījumus 
par galveno terminu, kā, piemēram, 
„saistību nepildīšana” saskaņošanu, 
reģistrācijas kritērijiem un datu apstrādes 
nosacījumiem, kas piemērojami kredītu 
datubāzēm.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz deleģētajiem aktiem vēl ir daudz neskaidrību, kas var radīt juridisku nenoteiktību 
un pārredzamības trūkumu. Dalībvalstu ziņā būtu jāatstāj jautājums par prasībām attiecībā 
uz atbilstošām zināšanām un kompetenci.
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Grozījums Nr. 119
Liem Hoang Ngoc, Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var saglabāt vai pieņemt 
stingrākus valsts līmeņa noteikumus 
attiecībā uz jebkuru no šīs direktīvas 
aspektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var saglabāt vai pieņemt 
stingrākus valsts līmeņa noteikumus 
attiecībā jebkuru no šīs direktīvas 
aspektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 121
María Irigoyen Pérez

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu tiek izveidots 
pārredzamāks, efektīvāks un 
konkurētspējīgāks iekšējais tirgus, 
izmantojot konsekventus, elastīgus un 
godīgus kredītlīgumus, kas attiecas uz 
mājokļa nekustamajiem īpašumiem, 
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vienlaikus sekmējot ilgtspējīgus 
aizdevumus un aizņēmumus un tādējādi 
nodrošinot augstu aizsardzības līmeni 
patērētājiem.

Or. es

Grozījums Nr. 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro šādiem 
kredītlīgumiem:

1. Šo direktīvu piemēro:

Or. en

Grozījums Nr. 123
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kredītlīgumiem, kas ir nodrošināti ar 
hipotēku vai citu pielīdzināmu ķīlu, ko 
parasti izmanto dalībvalstī attiecībā uz 
mājokļa nekustamo īpašumu, vai kas ir 
nodrošināti ar mājokļa nekustamajam 
īpašumam radniecīgām tiesībām;

a) kredītlīgumiem, kuru mērķis ir 
iegādāties zemi vai mājokļa nekustamo 
īpašumu vai saglabāt tiesības uz to un 
kuri ir nodrošināti ar hipotēku vai citu 
pielīdzināmu ķīlu, ko parasti izmanto 
dalībvalstī attiecībā uz mājokļa nekustamo 
īpašumu, vai kas ir nodrošināti ar mājokļa
nekustamajam īpašumam radniecīgām 
tiesībām;

Or. en

Pamatojums

Visas dalībvalstis piemērotu šīs direktīvas noteikumus tiem aizdevumiem mājokļa iegādei, 
kuri nodrošināti ar hipotēku vai līdzvērtīgu nodrošinājumu. Attiecībā uz citiem aizdevumiem, 
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kuri ir Komisijas priekšlikuma piemērošanas jomā, dalībvastīm būtu tiesības izvēlēties, vai 
tās piemēro šīs direktīvas vai Patēriņa kredīta direktīvas noteikumus.

Grozījums Nr. 124
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kredītlīgumiem, kuru mērķis ir iegūt 
vai saglabāt īpašumtiesības uz zemi vai 
esošu vai plānotu dzīvojamo ēku;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 125
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Kredītlīgumi, kuru mērķis ir mājokļa 
nekustamā īpašuma atjaunošana un 
kurus piešķir personai, kurai šis īpašums 
pieder vai ir nodoms to iegādāties, uz 
kuriem neattiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 23. aprīļa 
Direktīva 2008/48/EK.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 126
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dažiem kredītlīgumiem, kas ir 
jāatmaksā no pārdošanas ieņēmumiem 
par nekustamo īpašumu;

a) kredītlīgumiem, kuru kreditors:

i) nomaksā ieguldījuma kopsummu, veic 
periodiskus maksājumus vai izmanto citus 
kredīta atmaksas veidus, lai atmaksātu 
summu, kas izriet no nekustamā īpašuma 
pārdošanas vai tiesībām, kas saistītas ar 
nekustamo īpašumu; un
ii) necentīsies pilnībā atmaksāt kredītu, 
līdz nebūs īstenojies viens vai vairāki 
īpaši, dalībvalsts noteikti notikumi 
(aizdevums pret ķīlu).

Or. en

Pamatojums

Pieskaņošana 10. apsvērumā aprakstītajam nodomam.

Grozījums Nr. 127
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kredītlīgumiem, ja kredītu piešķir 
darba devējs kā papildu darbību darba 
ņēmējiem, ja tas piedāvā šādu 
kredītlīgumu bez procentiem, vai ar gada 
procentu likmēm, kas ir zemākas par tirgū 
pārsvarā pieejamajām likmēm un kuras 
parasti plašai sabiedrībai nepiedāvā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 128
Ashley Fox
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pēc dalībvalsts ieskatiem — attiecībā 
uz dažiem vai visiem noteikumiem 
kredītlīgumos, kas saistīti ar 
aizdevumiem, kurus atbilstīgi tiesību aktos 
paredzētiem nosacījumiem vispārējo 
interešu labā piešķir ierobežotam klientu 
lokam ar procentu likmēm, kas zemākas 
nekā tirgū pārsvarā pastāvošās likmes vai 
ir bez procentiem, vai arī kuras izsniedz 
atbilstīgi citiem noteikumiem, kas būtu 
patērētājam izdevīgāki nekā tirgū 
pārsvarā izmantotie noteikumi, un ar 
likmēm, kas nav augstākas par tirgū 
pārsvarā pastāvošajām likmēm.

Or. en

Pamatojums

Pieskaņošana direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 2. panta 2. punkta 1) apakšpunktam. 
Šādas shēmas ļauj valdībām ieviest pasākumus valsts politikas interesēs, piemēram, palīdzību 
pirmajai iegādei. To iekļaušana šīs direktīvas darbības jomā atturētu valdības no palīdzības 
sniegšanas šādām grupām minētajā veidā.

Grozījums Nr. 129
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) pēc dalībvalsts ieskatiem — attiecībā 
uz dažiem vai visiem noteikumiem 
kredītlīgumos, kas saistīti ar nekustamo 
īpašumu, kuru neapdzīvos ne patērētājs, 
ne kāds no viņa radiniekiem.

Or. en
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Pamatojums

Komerciālie aizdevumi nekustamā īpašuma iegādei ieguldījuma nolūkā ļoti atšķiras no 
standarta mājokļu hipotekārajiem aizdevumiem, un patērētājam un kreditoram ir 
nepieciešama cita informācija un aizsardzība. Ar šādiem aizdevumiem saistītais risks un to 
būtība būtiski atšķiras no tiem, kas saistīti ar standarta mājokļu hipotekārajiem aizdevumiem. 
Piemēram, atmaksas noteikumi nav atkarīgi no konkrētā patērētāja kredītspējas, bet gan no 
ieņēmumiem, kas tiek gūti no īres maksas.

Grozījums Nr. 130
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) pēc dalībvalsts ieskatiem — attiecībā 
uz dažiem vai visiem noteikumiem 
kredītlīgumos, ko noslēdzis patērētājs, 
kura gada neto ienākumi pārsniedz 
EUR 1 500 000 vai kura neto aktīvi 
pārsniedz EUR 2 000 000.

Or. en

Pamatojums

Aizdevumi patērētājiem, kuru neto ieņēmumi ir ļoti lieli, atšķiras no standarta mājokļu 
hipotekārajiem aizdevumiem. Piemēram, kredītspējas novērtējumā parasti tiks ņemta vērā 
patērētāja līdzekļu vērtība un šādus aizdevumus parasti apspriež individuāli. Atmaksa parasti 
tiek finansēta no ievērojamiem dividenžu vai bonusu maksājumiem vai arī no līdzekļu 
pārdošanas, nevis no regulāriem ieņēmumiem. Tādēļ šīs direktīvas standarti nav piemēroti 
šāda veida hipotekārajiem aizdevumiem.

Grozījums Nr. 131
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – bd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bd) pēc dalībvalsts ieskatiem — attiecībā 
uz dažiem vai visiem noteikumiem 
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kredītlīgumos, atbilstoši kuriem 
izsniegtais aizdevums jāatmaksā 12 
mēnešu laikā.

Or. en

Pamatojums

Pastāv arī īstermiņa hipotekāro aizdevumu tirgus niša, kuru parasti izmanto, lai „sasaistītu” 
vairākus nekustamā īpašuma darījumus. Tādēļ iespējams iegādāties jaunu mājokli, kamēr 
patērētāja pašreizējais nekustamais īpašums tiek laists apgrozībā. Šādu „pārejas" aizdevumu 
tad atmaksā no personai jau piederošā mājokļa pārdošanā gūtajiem ienākumiem. Tādēļ šīs 
direktīvas standarti nav piemēroti šāda veida hipotekārajiem aizdevumiem.

Grozījums Nr. 132
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – be apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

be) pēc dalībvalsts ieskatiem — attiecībā 
uz dažiem vai visiem noteikumiem 
kredītlīgumos, ko noslēgušas Direktīvas 
2008/48/EK 2. panta 5. punktā noteiktās 
organizācijas. 

Or. en

Pamatojums

Pieskaņošana direktīvai par patēriņa kredītlīgumiem attiecībā uz krājaizdevu sabiedrībām, 
kurām ir būtiska nozīme finanšu pakalpojumu pieejamības paplašināšanā attiecībā uz tiem 
patērētājiem, kuri citādi nevarētu saņemt aizdevumu.

Grozījums Nr. 133
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „papildpakalpojums” ir finanšu d) „papildpakalpojums” ir finanšu 
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pakalpojums, ko kreditors vai kredīta 
starpnieks piedāvā patērētājam saistībā ar 
kredītlīgumu;

pakalpojums, ko de jure vai de facto 
pieprasa kreditors vai likums un ko 
kreditors, kredīta starpnieks vai kāda trešā 
puse piedāvā patērētājam saistībā ar 
kredītlīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „papildpakalpojums” ir finanšu 
pakalpojums, ko kreditors vai kredīta 
starpnieks piedāvā patērētājam saistībā ar 
kredītlīgumu;

d) „papildpakalpojums” ir finanšu 
pakalpojums, ko de jure vai de facto 
pieprasa kreditors vai likums un ko 
kreditors, kredīta starpnieks vai kāda trešā 
puse piedāvā patērētājam saistībā ar 
kredītlīgumu;

Or. en

Pamatojums

Visi ar kredītlīgumu saistītie produkti un pakalpojumi, kurus pieprasa kreditors vai likums, 
jāiekļauj papildpakalpojumu definīcijā neatkarīgi no tā, kas šādus pakalpojumus sniedz. Bieži 
notiek tā, ka kreditors vedina patērētāju noslēgt kredītlīgumu par papildpakalpojumiem arī 
tad, ja šāda pakalpojuma iegāde nav obligāti nepieciešama.  Tādēļ nepieciešams pievienot 
„de facto”.

Grozījums Nr. 135
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „kredīta starpnieks” ir fiziska vai 
juridiska persona, kas nedarbojas kā 
kreditors un, veicot savus darījumus, 

e) „kredīta starpnieks” ir fiziska vai 
juridiska persona, kas nedarbojas kā 
kreditors un, veicot savus darījumus, 
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uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību 
par maksu, kas var būt naudas veidā vai 
jebkādā citā finansiālas atlīdzības veidā, 
par ko noslēgta vienošanās:

uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību 
par atlīdzību, kas var būt naudas veidā vai 
jebkādā citā finansiālas atlīdzības veidā, 
par ko noslēgta vienošanās:

Or. en

Pamatojums

Atlīdzībā iekļautas maksas, komisijas naudas un cita veida ieņēmumi.

Grozījums Nr. 136
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „kredīta starpnieks” ir fiziska vai 
juridiska persona, kas nedarbojas kā 
kreditors un, veicot savus darījumus, 
uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību 
par maksu, kas var būt naudas veidā vai 
jebkādā citā finansiālas atlīdzības veidā, 
par ko noslēgta vienošanās:

e) „kredīta starpnieks” ir fiziska vai 
juridiska persona, kas nedarbojas kā 
kreditors un, veicot savus darījumus, 
uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību 
par atlīdzību, kas var būt naudas veidā vai 
jebkādā citā finansiālas atlīdzības veidā, 
par ko noslēgta vienošanās:

Or. en

Pamatojums

Šajā kontekstā piemērotāk būtu lietot vārdu „atlīdzība”. Tas ietvers gan nodevas, gan 
komisijas maksas.

Grozījums Nr. 137
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) palīdz patērētājiem, uzņemoties 
sagatavošanas darbus attiecībā uz 
kredītlīgumiem 2. panta nozīmē, kas nav 

ii) palīdz patērētājiem, uzņemoties 
sagatavošanas darbus un/ vai pārvaldību
attiecībā uz kredītlīgumiem 2. panta 
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minēti i) apakšpunktā, nozīmē, kas nav minēti i) apakšpunktā, vai

Or. en

Pamatojums

Pievienojot „vai” kļūst skaidrāks, ka kredīta starpniekam nav noteikti jāpilda visas šīs 
funkcijas. Tieši to pašu paredz arī direktīva par patēriņa kredītiem.

Grozījums Nr. 138
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) palīdz patērētājiem, uzņemoties 
sagatavošanas darbus attiecībā uz 
kredītlīgumiem 2. panta nozīmē, kas nav 
minēti i) apakšpunktā,

ii) palīdz patērētājiem, uzņemoties 
sagatavošanas darbus attiecībā uz 
kredītlīgumiem 2. panta nozīmē, kas nav 
minēti i) apakšpunktā, vai

Or. en

Grozījums Nr. 139
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) "kredīta kopējās izmaksas patērētājam" 
ir kopējās kredīta izmaksas patērētājam, kā 
noteikts Direktīvas 2008/48/EK 3. panta 
g) apakšpunktā;

k) „kredīta kopējās izmaksas patērētājam” 
ir kopējās kredīta izmaksas patērētājam, kā 
noteikts Direktīvas 2008/48/EK 3. panta 
g) apakšpunktā, izņemot tās izmaksas, kas 
saistītas ar kredītnodrošinājumu;

Or. de

Grozījums Nr. 140
Liem Hoang Ngoc
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) „kredīta kopējās izmaksas patērētājam” 
ir kopējās kredīta izmaksas patērētājam, 
kā noteikts Direktīvas 2008/48/EK 
3. panta g) apakšpunktā;

k) „kredīta kopējās izmaksas patērētājam” 
ir visas izmaksas, tostarp procenti, 
komisijas nauda, nodokļi un jebkādi citi 
maksājumi, kas tieši vai netieši saistīti ar 
aizdevumu, izņemot notāra izmaksas, un 
kas patērētājam jāmaksā saistībā ar 
kredītlīgumu, cita starpā arī visas 
izmaksas, kas izriet no līgumiem par 
aizdevuma atmaksu, nodrošināšanu vai 
nekustamā īpašuma apdrošināšanu, lai 
atvieglotu maksājumus, kā arī jebkādiem 
turpmākajiem papildu pakalpojumiem, 
par kuriem nepieciešams noslēgt mājokļa 
aizdevuma līgumu vai saistībā ar šādu 
līgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) „kredīta kopējās izmaksas patērētājam” 
ir kopējās kredīta izmaksas patērētājam, 
kā noteikts Direktīvas 2008/48/EK 
3. panta g) apakšpunktā;

k) „kredīta kopējās izmaksas patērētājam” 
ir visas izmaksas, tostarp procenti, 
komisijas nauda, nodokļi un jebkādi citi 
maksājumi, kas patērētājam jāmaksā 
saistībā ar kredītlīgumu un kas ir 
kreditoram zināmi, izņemot notāra
maksas un hipotēkas reģistrēšanas 
maksas; ar kredītlīgumu saistīto 
papildpakalpojumu izmaksas, jo īpaši  ar 
īpašuma novērtēšanu un apdrošināšanas 
prēmijām saistās izmaksas, arī tiek 
ietvertas, lai saņemtu kredītu vai to 
saņemtu uz izsludinātajiem noteikumiem 
un nosacījumiem, turklāt šīs izmaksas ir 
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zināmas kreditoram.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā kopējās kredīta izmaksās netiek iekļautas notāra maksas, arī hipotēkas reģistrēšanas 
maksas īpaši jānodala tāpēc, ka tās nav banku nodevas un kreditoram kredītlīguma slēgšanas 
brīdī tās nav zināmas. Turklāt, ja apdrošināšanas prēmijas principā būtu jāiekļauj EGPL, 
šāda prasība jāattiecina tikai uz izmaksām, kas ir zināmas kreditoram.

Grozījums Nr. 142
Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) „efektīvā gada izmaksu procentu likme” 
ir kredīta kopējās izmaksas patērētājam, 
kas ir izteiktas ikgadējos procentos no 
kredīta kopsummas, attiecīgajā gadījumā 
iekļaujot izmaksas atbilstīgi 12. panta 
2. punktam;

m) „efektīvā gada izmaksu procentu likme” 
kredīta kopējās maksas, ko peļņas nolūkā 
saņem kreditors par kredītlīguma 
slēgšanu un izpildi;

Or. fr

Grozījums Nr. 143
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
Article 3 – paragraph 1 – point n a (new)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

na) „fiksētā aizņēmuma likme” ir visam 
kredītlīgumā noteiktajam laikam vai tā 
daļai piemērota vienota fiksētā 
aizņēmuma likme;

Or. de



PE475.786v01-00 28/117 AM\881849LV.doc

LV

Grozījums Nr. 144
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) „kredītspējas novērtēšana” ir 
novērtējums attiecībā uz patērētāja spēju 
nokārtot savas parādu saistības;

o) „kredītspējas novērtēšana” ir 
novērtējums attiecībā uz patērētāja spēju 
nokārtot savas parādsaistības, ko veic, 
pamatojoties uz objektīvu informāciju par 
viņa individuālo situāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) „kredītspējas novērtēšana” ir 
novērtējums attiecībā uz patērētāja spēju 
nokārtot savas parādu saistības;

o) „kredītspējas novērtēšana” ir visu 
attiecīgo faktoru novērtējums, kuri 
kreditoram ir zināmi, iesniedzot 
pieteikumu, un kurus izmanto, lai 
noteiktu, vai kreditors spēs atmaksāt 
kredītu;

Or. en

Pamatojums

Kredītspējas novērtējuma definīcijai jāatspoguļo tas, ka potenciālā patērētāja kredītspējas 
novērtējumā noteikti tiek iekļauts ne tikai novērtējums par patērētāja spēju atmaksāt kredītu 
no saviem ieņēmumiem, bet arī citi attiecīgie faktori, no kuriem ne mazsvarīgākais ir ķīlas 
esamība, kas nodrošina sistēmas drošumu un drošību, kā arī hipotekārā kredīta zemo riska 
līmeni — iespēju ar zemām izmaksām finansēt mājokļa iegādi.

Grozījums Nr. 146
Rolandas Paksas
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) „kredītspējas novērtēšana” ir 
novērtējums attiecībā uz patērētāja spēju 
nokārtot savas parādu saistības;

o) „kredītspējas novērtēšana” ir visu 
attiecīgo faktoru novērtējums, kuri 
kreditoram ir zināmi pieteikuma 
iesniegšanas brīdī un kurus izmanto, lai 
noteiktu, vai patērētājs spēs atmaksāt 
kredītu;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ra apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ra) “vērtētājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas sava aroda, uzņēmējdarbības 
vai profesijas ietvaros veic mājokļa 
nekustamā īpašuma vai zemes, uz kuras 
atrodas vai varētu atrasties mājokļa 
nekustamais īpašums, novērtēšanu.

Or. en

Pamatojums

Definīcijā vērtētāju minot kā fizisku vai juridisku personu, precīzi tiek atspoguļota situācija 
visā Eiropā.

Grozījums Nr. 148
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izraugās kompetentās iestādes, 
kam piešķirtas pilnvaras nodrošināt šīs 
direktīvas ieviešanu un nodrošina, ka tām ir 
piešķirtas visas vajadzīgās pilnvaras, lai 
veiktu savus pienākumus.

Dalībvalstis izraugās kompetentās iestādes, 
kam piešķirtas pilnvaras nodrošināt šīs 
direktīvas ieviešanu un visu noteikumu 
īstenošanu tirgus un visu tirgus 
dalībnieku interesēs. Tās nodrošina, ka 
tām ir piešķirti pietiekami resursi un visas 
izmeklēšanai un sankciju noteikšanai
vajadzīgās pilnvaras, lai veiktu savus 
pienākumus, tostarp pilnvaras piekļūt 
visām telpām un attiecīgajiem 
dokumentiem.

Kompetentās iestādes cita starpā, veicot 
„noslēpumainā klienta” pārbaudes, 
atbilstošos gadījumos pārbauda šīs 
direktīvas pareizu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izraugās kompetentās iestādes, 
kam piešķirtas pilnvaras nodrošināt šīs 
direktīvas ieviešanu un nodrošina, ka tām ir 
piešķirtas visas vajadzīgās pilnvaras, lai 
veiktu savus pienākumus.

Dalībvalstis izraugās kompetentās iestādes, 
kam piešķirtas pilnvaras nodrošināt šīs 
direktīvas ieviešanu un visu noteikumu 
īstenošanu tirgus un visu tirgus 
dalībnieku interesēs. Tās nodrošina, ka 
tām ir piešķirti pietiekami resursi un visas 
vajadzīgās izmeklēšanas un sankciju 
noteikšanas pilnvaras, lai veiktu savus 
pienākumus.

Dalībvalstis izmeklētājiem nodrošina 
piekļuvi visām telpām, ļauj pieprasīt 
izziņas par hipotekārajiem līgumiem, 
Eiropas standartizētās informācijas lapas 
(ESIL), kontu izrakstus, rēķinus un visus 
citus darba dokumentus, kā arī tos iegūt 
vai dažādā veidā, vai izmantojot dažādus 
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līdzekļus vai informācijas nesējus kopēt 
un vākt informāciju un pierādījumus ar 
pavēstes palīdzību vai uz vietas.
Ja darbība notiek uzņēmējā dalībvalstī, 
notiekošās kreditoru un kredīta 
starpnieku darbības uzrauga kompetentā 
iestāde to uzņēmējā dalībvalstī. Piederības 
dalībvalsts kompetentajai iestādei ir 
jāsniedz uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentajai iestādei visa attiecīgā 
informācija. Uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes ir pilnvarotas 
iejaukties, ja kredīta starpnieki nespēj 
pildīt savus pienākumus un pilnvaras 
saskaņā ar šo direktīvu. Turklāt 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm tiek dotas tiesības atteikt 
apstiprinājumu.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm jāpiešķir nepieciešamās kompetences, lai tās varētu rīkoties 
patērētāju vārdā.

Grozījums Nr. 150
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja darbība notiek uzņēmējā dalībvalstī, 
notiekošās kreditoru un kredīta 
starpnieku darbības uzrauga kompetentā 
iestāde to uzņēmējā dalībvalstī. Piederības 
dalībvalsts kompetentajai iestādei ir 
jāsniedz uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentajai iestādei visa attiecīgā 
informācija. Uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes ir pilnvarotas 
iejaukties, ja kredīta starpnieki nespēj 
pildīt savus pienākumus un pilnvaras 
saskaņā ar šo direktīvu. Turklāt 
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uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm tiek dotas tiesības atteikt 
apstiprinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka iestādes, kas 
norādītas kā kompetentās iestādes, lai 
nodrošinātu šīs direktīvas 18., 19., 20. un
21. panta īstenošanu, ir vienas no tām 
kompetentajām iestādēm, kas iekļautas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas 
Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku
iestādi), 4. panta 2. punktā.

Dalībvalstis nodrošina, ka iestādes, kas 
norādītas kā kompetentās iestādes, lai 
nodrošinātu šīs direktīvas 18., 19., 20., 21., 
22. un 23. panta īstenošanu, ir vienas no 
tām kompetentajām iestādēm, kas iekļautas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas 
Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku 
iestādi), 4. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka iestādes, kas 
norādītas kā kompetentās iestādes, lai 
nodrošinātu šīs direktīvas 18., 19., 20. un
21. panta īstenošanu, ir vienas no tām 
kompetentajām iestādēm, kas iekļautas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas 
Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku 
iestādi), 4. panta 2. punktā.

Dalībvalstis nodrošina, ka iestādes, kas 
norādītas kā kompetentās iestādes, lai 
nodrošinātu šīs direktīvas 18., 19., 20., 21., 
22. un 23. panta īstenošanu, ir vienas no 
tām kompetentajām iestādēm, kas iekļautas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas 
Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku 
iestādi), 4. panta 2. punktā.
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Or. en

Pamatojums

Nav iemesla izslēgt kompetentās iestādes no 22. un 23. panta par kredīta starpnieku brīvību 
veikt uzņēmējdarbību un par iestāžu, kas nav kredītiestādes, uzraudzību īstenošanas.

Grozījums Nr. 153
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja darbība notiek uzņēmējā dalībvalstī, 
notiekošās kreditoru un kredīta 
starpnieku darbības uzrauga kompetentā 
iestāde to uzņēmējā dalībvalstī. Piederības 
dalībvalsts kompetentajai iestādei ir 
jānodrošina uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentajai iestādei visa attiecīgā 
informācija. Uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes ir pilnvarotas 
iejaukties, ja kredīta starpnieki nespēj 
pildīt savus pienākumus un pilnvaras 
saskaņā ar šo direktīvu. Turklāt 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm tiek dotas tiesības atteikt 
apstiprinājumu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu regulējošajām iestādēm būtu jāturpina attiecināt darbības un ziņošanas prasības 
uz starpniekiem, kas darbojas viņu jurisdikcijā, lai tādējādi varētu saglabāt augstu patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 154
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

0 2.a Ja kreditors vai kredīta starpnieks 
sniedz pakalpojumus citā dalībvalstī, kas 
nav tā piederības dalībvalsts, notiekošās 
kreditoru un kredīta starpnieku darbības 
uzrauga uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentā iestāde.
Piederības dalībvalsts kompetentajai 
iestādei ir jānodrošina uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei visa 
attiecīgā informācija, ko pieprasa šī 
iestāde.
Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes ir pilnvarotas iejaukties, tostarp 
neatļaujot sniegt pakalpojumus uzņēmējā 
dalībvalstī, ja kreditors vai kredīta 
starpnieki nespēj ievērot profesionālās 
prasības un citus regulējumā noteiktos 
pienākumus un pilnvaras saskaņā ar šo 
direktīvu vai arī tos, kurus ievērot 
pieprasa kreditori vai kredīta starpnieki, 
kas darbojas attiecīgajā dalībvalstī.
Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde 
informē piederības dalībvalsts kompetento 
iestādi, citas ES kompetentās iestādes un 
Eiropas Banku iestādi par darbībām, kas 
veiktas pret kreditoru vai kredīta 
starpnieku šādos apstākļos, kā arī šādas 
darbības iemesliem.

Or. en

Grozījums Nr. 155
María Irigoyen Pérez

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina pasākumus, ar 
kuriem sekmē un veicina patērētāju 
sapratni par atbildību aizņemoties un 
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parādsaistību pārvaldību, jo sevišķi 
saistībā ar kredītlīgumiem.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka informācija 
ir pieejama viesiem lietotājiem, lai 
novērstu, ka tās trūkums pasliktina to 
patērētāju stāvokli, kuri citkārt nav starp 
neaizsargātajiem, un jo īpaši garantē to 
patērētāju aizsardzību, kuri ir īpaši jutīgi, 
ja runa ir par kredītlīgumiem mājokļa 
nekustamā īpašuma iegādei.

Or. es

Grozījums Nr. 156
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka, ka, piešķirot 
kredītu, sniedzot kredīta starpniecības 
pakalpojumus un konsultācijas vai –—
attiecīgā gadījumā –— papildpakalpojumus 
klientiem, kreditors un kredīta starpnieks 
rīkojas godīgi, taisnīgi un profesionāli, 
ņemot vērā patērētāja intereses.

1. Dalībvalstis nosaka, ka, piešķirot 
kredītu, sniedzot kredīta starpniecības 
pakalpojumus un konsultācijas vai –—
attiecīgā gadījumā –— papildpakalpojumus 
klientiem, kreditors un kredīta starpnieks 
rīkojas godīgi, taisnīgi un profesionāli, 
ņemot vērā patērētāja intereses.

Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad 
netiek ievērotas 1. daļā noteiktās prasības, 
tiek paredzēti noteikumi, ar kuriem 
iespējams veikt obligātus grozījumus 
kredītlīgumā cietušā patērētāja interesēs, 
viņam par to neprasot atlīdzību vai arī 
dodot viņam iespēju atteikties no līguma 
tādā veidā, kas viņam nerada zaudējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka, ka, piešķirot 
kredītu, sniedzot kredīta starpniecības 
pakalpojumus un konsultācijas vai –—
attiecīgā gadījumā –—
papildpakalpojumus klientiem, kreditors 
un kredīta starpnieks rīkojas godīgi, 
taisnīgi un profesionāli, ņemot vērā 
patērētāja intereses.

1. Dalībvalstis nosaka, ka, piešķirot 
kredītu, sniedzot kredīta starpniecības 
pakalpojumus un konsultācijas, kreditors 
un kredīta starpnieks rīkojas godīgi, 
taisnīgi un profesionāli.

Or. en

Pamatojums

Tādi šajā direktīvā paredzētie papildpakalpojumi kā apdrošināšana jau tiek regulēti citos 
tiesību aktos, un tādēļ būtu jāpiemēro lex specialis princips. Intereses var pieskaņot, tādēļ nav 
vēlams īpaši atsaukties uz patērētāju interesēm.

Grozījums Nr. 158
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kreditora 
noteiktais atalgojuma veids tā darbiniekiem 
un attiecīgajiem kredīta starpniekiem, kā 
arī kredīta starpnieku noteiktais atalgojuma 
veids tā darbiniekiem nekavē ievērot 
1. punktā noteikto prasību rīkoties, ņemot 
vērā patērētāja intereses.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kreditora 
noteiktais atalgojuma veids tā darbiniekiem 
un attiecīgajiem kredīta starpniekiem, kā 
arī kredīta starpnieku noteiktais atalgojuma 
veids tā darbiniekiem nekavē ievērot 
1. punktā noteikto prasību rīkoties, ņemot 
vērā patērētāja intereses.

Atlīdzība nav atkarīga no produkta.  Jo 
īpaši, neviens darba ņēmējs vai kredītu 
starpnieks nekādā gadījumā nedrīkst 
saņemt atlīdzību vai komisijas maksu, kas 
atkarīga no tā kredīta produkta likmes vai 
veida, par kuru noslēgts līgums ar 
patērētāju.
Kredītlīguma pielāgošanas gadījumā 
nedrīkst paredzēt nekāda veida atlīdzību 
par jaunajiem līgumiem, ja vien netiek 
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pamatots, ka ar spēkā esošā līguma 
pielāgošanu problēmu risināt nav 
iespējams.
Jāatceļ visa veida kredīta starpniekiem 
paredzēti stimuli natūrā.
Atlīdzībā jāņem vērā neizpildes līmenis.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kreditoru un kredīta starpnieku 
darbiniekiem ir atbilstošs zināšanu un 
kompetences līmenis, lai piedāvātu un 
piešķirtu kredītlīgumus 2. panta izpratnē 
vai veiktu kredīta starpniecības darbības, 
kā noteikts 3. panta e) punktā. Ja 
kredītlīgums attiecas arī uz saistītu 
papildpakalpojumu, konkrētāk, 
apdrošināšanas vai ieguldījumu 
pakalpojumu, darbiniekiem ir atbilstošs 
zināšanu un kompetences līmenis arī 
attiecībā uz šo papildpakalpojumu, lai 
ievērotu Direktīvas 2004/39/EK 19. panta 
un Direktīvas 2002/92/EK 4. panta 
prasības.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Patērētāju aizsardzības nolūkā ir pietiekami reglamentēt vadības kompetences prasības, kas 
savukārt būs atbildīga par to, ka personālam ir vajadzīgās kompetences, lai  pildītu savus 
uzdevumus. Šāds risinājums arī būtu saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem. Personāla 
minimālās kompetences reglamentēšana ir pārmērīga.
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Grozījums Nr. 160
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kreditoru un kredīta starpnieku
darbiniekiem ir atbilstošs zināšanu un
kompetences līmenis, lai piedāvātu un 
piešķirtu kredītlīgumus 2. panta izpratnē 
vai veiktu kredīta starpniecības darbības, 
kā noteikts 3. panta e) punktā. Ja 
kredītlīgums attiecas arī uz saistītu 
papildpakalpojumu, konkrētāk, 
apdrošināšanas vai ieguldījumu 
pakalpojumu, darbiniekiem ir atbilstošs 
zināšanu un kompetences līmenis arī 
attiecībā uz šo papildpakalpojumu, lai 
ievērotu Direktīvas 2004/39/EK 19. panta 
un Direktīvas 2002/92/EK 4. panta 
prasības.

a) kredīta starpniekiem un kreditoru 
darbiniekiem ir atbilstošs zināšanu un 
kompetences līmenis, lai piedāvātu un 
piešķirtu kredītlīgumus 2. panta izpratnē 
vai veiktu kredīta starpniecības darbības, 
kā noteikts 3. panta e) punktā. Ja 
kredītlīgums attiecas arī uz saistītu 
papildpakalpojumu, konkrētāk, 
apdrošināšanas vai ieguldījumu 
pakalpojumu, darbiniekiem ir atbilstošs 
zināšanu un kompetences līmenis arī 
attiecībā uz šo papildpakalpojumu, lai 
ievērotu Direktīvas 2004/39/EK 19. panta 
un Direktīvas 2002/92/EK 4. panta 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kreditoru un kredīta starpnieku
darbiniekiem ir atbilstošs zināšanu un 
kompetences līmenis, lai piedāvātu un 
piešķirtu kredītlīgumus 2. panta izpratnē 
vai veiktu kredīta starpniecības darbības, 
kā noteikts 3. panta e) punktā. Ja 
kredītlīgums attiecas arī uz saistītu 
papildpakalpojumu, konkrētāk, 
apdrošināšanas vai ieguldījumu 
pakalpojumu, darbiniekiem ir atbilstošs 
zināšanu un kompetences līmenis arī 
attiecībā uz šo papildpakalpojumu, lai

a) kredīta starpniekiem un kreditoru 
darbiniekiem, kas strādā tiešā saskarsmē 
ar patērētājiem, ir atbilstošs zināšanu un 
kompetences līmenis, lai piedāvātu un 
piešķirtu kredītlīgumus 2. panta izpratnē 
vai veiktu kredīta starpniecības darbības, 
kā noteikts 3. panta e) punktā. Ja 
kredītlīgums attiecas arī uz saistītu 
papildpakalpojumu, konkrētāk, 
apdrošināšanas vai ieguldījumu 
pakalpojumu, darbiniekiem ir atbilstošs 
zināšanu un kompetences līmenis arī 
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ievērotu Direktīvas 2004/39/EK 19. panta 
un Direktīvas 2002/92/EK 4. panta 
prasības.

attiecībā uz šo papildpakalpojumu, kā to 
paredz attiecīgajam pakalpojumam 
piemērojamie tiesību akti.

Or. en

Pamatojums

Nav vēlams prasīt ievērot tikai daļu no tiesiskā instrumenta. Piemēram, ja kreditors vai 
kredīta starpnieks papildus tam, ka tas piedāvā pakalpojumus saistībā ar hipotekāro kredītu, 
piedāvā arī pakalpojumus, kas ietilpst apdrošināšanas starpniecības jomā, tiem kopumā 
jāievēro ASD.

Grozījums Nr. 162
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tām fiziskām personām kreditoru un 
kredīta starpnieku vadībā, kuras ir vai nu 
atbildīgas par starpniecību, vai piedalās 
starpniecības procesā, konsultāciju 
sniegšanā vai kredītlīgumu apstiprināšanā, 
ir atbilstošs zināšanu un kompetences 
līmenis saistībā ar kredītlīgumiem;

b) tām fiziskām personām kreditoru un 
kredīta starpnieku vadībā, kuras ir vai nu 
atbildīgas par starpniecību, vai piedalās 
starpniecības procesā, konsultāciju 
sniegšanā vai kredītlīgumu apstiprināšanā, 
ir atbilstošs zināšanu un kompetences 
līmenis saistībā ar kredītlīgumiem;

Uz viņām attiecas noteikta, nepārtraukta 
profesionālā attīstība, lai novērtētu viņu 
zināšanas un kompetenci.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tām fiziskām personām kreditoru un 
kredīta starpnieku vadībā, kuras ir vai nu 

b) tām fiziskām personām kreditoru un 
kredīta starpnieku vadībā, kuras ir vai nu 
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atbildīgas par starpniecību, vai piedalās 
starpniecības procesā, konsultāciju
sniegšanā vai kredītlīgumu
apstiprināšanā, ir atbilstošs zināšanu un 
kompetences līmenis saistībā ar 
kredītlīgumiembi;

atbildīgas par starpniecību, vai piedalās 
starpniecības procesā, vai sniedz
konsultācijas par kredītlīgumiem, ir 
atbilstošs zināšanu un pieredzes līmenis 
saistībā ar kredītlīgumiem. Kredīta 
starpnieku pārvaldības iestāde nodrošina, 
ka darbiniekiem ir atbilstošs zināšanu un 
kompetences līmenis darba izpildei.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi ņemt vērā, kā lielākā daļa kreditoru ir kredītsiestādes, kas piedāvā daudzveidīgus 
finanšu pakalpojumus. Tādēļ būtu grūti reglamentēt kompetences prasības attiecībā uz 
kredītiestādes vadību, ņemot vērā tikai vienu produktu — hipotekāros kredītus. Kompetences 
reglamentācijas prasības jāattiecina tikai uz kredīta starpnieku vadību.

Grozījums Nr. 164
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kreditori un kredīta starpnieki tiek 
uzraudzīti, lai novērtētu, vai pastāvīgi tiek 
ievērotas 1. punkta a) un b) apakšpunkta 
prasības.

c) kompetentā iestāde uzrauga kreditorus 
un kredīta starpniekus, lai novērtētu, vai 
pastāvīgi tiek ievērotas 1. punkta a) un b) 
apakšpunkta prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā 
noteiktās minimālās kompetences 
prasības tiek noteiktas saskaņā ar 
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II pielikuma A daļā paredzētajiem 
principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 26. pantu un ievērojot 
27. panta un 28. panta nosacījumus, 
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras noteikt 
šā panta 1. punktā un 2. punktā 
paredzētās prasības, proti, atbilstošā 
zināšanu un kompetences līmeņa 
obligātās prasības.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav skaidra saistība starp 3. punktā noteiktajām uzņēmēju dalībvalstu pilnvarām un 4. punktā 
noteiktajām Komisijas pilnvarām. Uzņēmējai dalībvalstij būtu detalizēti jāprecizē 
kompetences prasības.

Grozījums Nr. 167
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 26. pantu un ievērojot 
27. panta un 28. panta nosacījumus, 
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras noteikt 
šā panta 1. punktā un 2. punktā 
paredzētās prasības, proti, atbilstošā 
zināšanu un kompetences līmeņa 
obligātās prasības.

svītrots



PE475.786v01-00 42/117 AM\881849LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums

Šāda pieeja var radīt juridisku nenoteiktību un pārredzamības trūkumu. Dalībvalstu ziņā būtu 
jāatstāj jautājums par prasībām attiecībā uz atbilstošām zināšanām un kompetenci.

Grozījums Nr. 168
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants
Standartinformācija, ko iekļauj reklāmā

svītrots

1. Dalībvalstis nodrošina, ka jebkurā 
reklāmā par 2. pantā noteiktajiem 
kredītlīgumiem, kurā norāda procentu 
likmi vai jebkādus skaitļus saistībā ar 
kredīta izmaksām patērētājam, iekļauj 
standartinformāciju saskaņā ar šo pantu.
2. Standartinformācijā skaidrā, 
lakoniskā un viegli uztveramā veidā ar 
raksturīga piemēra palīdzību norāda 
turpmāko:
a) kreditora vai attiecīgajos 
gadījumos kredīta starpnieka identitāti;
b) to, ka reklamētais produkts ir 
kredītlīgums un attiecīgajos gadījumos tas 
tiek nodrošināts ar hipotēku, ar citu 
līdzvērtīgu ķīlu, ko bieži lieto dalībvalstī 
mājokļa īpašuma kredīta nodrošināšanai, 
vai arī citu tiesību, kas saistīta ar mājokļa 
īpašumu;
c) aizņēmuma procentu likmi, 
norādot, vai tā ir fiksēta vai mainīga, vai 
abas, kā arī informāciju par jebkuru 
papildmaksu, kas iekļauta kredīta kopējās 
izmaksās patērētājam;
d) kredīta kopsummu;
e) efektīvo gada procentu likmi;
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f) kredītlīguma darbības termiņu;
g) atmaksājamo daļu apmēru;
h) kopējo summu, kas patērētājam 
jāmaksā;
i) attiecīgos gadījumos brīdinājumu 
par nekustamā īpašuma zaudējuma risku, 
kad netiek izpildītas kredītlīgumā 
noteiktās saistības, ja kredīts nodrošināts 
ar hipotēku, citu līdzvērtīgu ķīlu, ko bieži 
lieto dalībvalstī mājokļa īpašuma kredīta 
nodrošināšanai, vai arī citu tiesību, kas 
saistīta ar mājokļa īpašumu.
Standartinformācija, atkarībā no 
reklāmas un noieta pasākumu vides, ir vai 
nu skaidri salasāma, vai skaidri 
sadzirdama.
3. Ja tad, lai saņemtu kredītu vai to 
saņemtu ar izsludinātajiem noteikumiem 
un nosacījumiem, ir obligāti jānoslēdz 
līgums par kredītlīguma 
papildpakalpojumiem, jo īpaši 
apdrošināšanu, un kad 
papildpakalpojumu izmaksas nevar 
noteikt iepriekš, pienākumu slēgt šo 
līgumu izklāsta skaidrā, lakoniskā un 
viegli uztveramā veidā, reizē norādot arī 
efektīvo gada procentu likmi.
4. Saskaņā ar 26. pantu un ievērojot 
27. panta un 28. panta nosacījumus, 
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras sīkāk 
precizēt reklāmā iekļaujamo 
standartinformācijas elementu 
uzskaitījumu.
Konkrētāk, Komisija, pieņemot šādus 
deleģētos aktus, attiecīgos gadījumos 
groza šā panta 2. punkta no a) līdz i) 
apakšpunktā noteikto 
standartinformācijas elementu 
uzskaitījumu.
5. Šis pants neskar Direktīvu 
2005/29/EK.

Or. en
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Grozījums Nr. 169
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to, ka reklamētais produkts ir 
kredītlīgums un attiecīgajos gadījumos tas 
tiek nodrošināts ar hipotēku, ar citu 
līdzvērtīgu ķīlu, ko bieži lieto dalībvalstī 
mājokļa īpašuma kredīta nodrošināšanai, 
vai arī citu tiesību, kas saistīta ar mājokļa 
īpašumu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Hipotēkas parasti nepārdod tieši un pamatojoties uz reklāmu. Tirgus pētījumi liecina, ka 
patērētāji no hipotekāro kredītu reklāmām atceras tikai nelielu informācijas daļu, tādēļ 
efektīvāk būtu koncentrēties uz dažiem pamatprincipiem.

Grozījums Nr. 170
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) aizņēmuma procentu likmi, norādot, vai 
tā ir fiksēta vai mainīga, vai abas, kā arī 
informāciju par jebkuru papildmaksu, kas 
iekļauta kredīta kopējās izmaksās 
patērētājam;

c) aizņēmuma procentu likmi, norādot, vai 
tā ir fiksēta vai mainīga, vai abas, kā arī 
informāciju par jebkuru papildmaksu, kas 
iekļauta kredīta kopējās izmaksās 
patērētājam. EGPL būtu jāiekļauj reklāmā 
vismaz tikpat pamanāmi kā jebkura cita 
cipariska informācija;

Or. en
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Grozījums Nr. 171
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kredīta kopsummu; svītrots

Or. en

Pamatojums

Hipotēkas parasti nepārdod tieši un pamatojoties uz reklāmu. Tirgus pētījumi liecina, ka 
patērētāji no hipotekāro kredītu reklāmām atceras tikai nelielu informācijas daļu, tādēļ 
efektīvāk būtu koncentrēties uz dažiem pamatprincipiem.

Grozījums Nr. 172
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) attiecīgos gadījumos brīdinājumu par 
nekustamā īpašuma zaudējuma risku, kad 
netiek izpildītas kredītlīgumā noteiktās 
saistības, ja kredīts nodrošināts ar 
hipotēku, citu līdzvērtīgu ķīlu, ko bieži 
lieto dalībvalstī mājokļa īpašuma kredīta 
nodrošināšanai, vai arī citu tiesību, kas 
saistīta ar mājokļa īpašumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu tiesību sistēmās šāda veida brīdinājums varētu būt maldinošs, jo risks zaudēt 
īpašumu neattiecas tikai uz hipotekārajiem kredītiem. Jebkurā gadījumā, reklāmas līmenī 
šāda prasība ir pārmērīga.

Grozījums Nr. 173
Liem Hoang Ngoc
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Standartinformācija, atkarībā no reklāmas 
un noieta pasākumu vides, ir vai nu skaidri 
salasāma, vai skaidri sadzirdama.

Standartinformācija, atkarībā no reklāmas 
un noieta pasākumu vides, ir vai nu skaidri 
salasāma, vai skaidri sadzirdama.

Jebkādai reklāmā sniegtai informācijai ir 
jāatspoguļo reprezentatīvais piemērs.
Dalībvalstis pieņem kritērijus 
reprezentatīvā piemēra noteikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Standartinformācija, atkarībā no reklāmas 
un noieta pasākumu vides, ir vai nu skaidri 
salasāma, vai skaidri sadzirdama.

Standartinformācija, atkarībā no reklāmas 
un noieta pasākumu vides, ir vai nu skaidri 
salasāma, vai skaidri sadzirdama. Šāda 
standartizēta informācija tiek iekļauta 
sīkā drukā, taču tā redzami tiek 
atspoguļota ikvienā dokumentā.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tad, lai saņemtu kredītu vai to 
saņemtu ar izsludinātajiem noteikumiem 

3. Attiecībā uz papildpakalpojumu, jo 
īpaši apdrošināšanu, saistībā ar 
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un nosacījumiem, ir obligāti jānoslēdz 
līgums par kredītlīguma 
papildpakalpojumiem, jo īpaši 
apdrošināšanu, un kad papildpakalpojumu 
izmaksas nevar noteikt iepriekš, 
pienākumu slēgt šo līgumu izklāsta 
skaidrā, lakoniskā un viegli uztveramā 
veidā, reizē norādot arī efektīvo gada 
procentu likmi.

kredītlīgumu, ja šāda papildpakalpojuma
izmaksas nevar noteikt iepriekš, 
pienākumu slēgt šo līgumu izklāsta 
skaidrā, lakoniskā un viegli uztveramā 
veidā, un tā izmaksas iekļauj efektīvajā
gada izmaksu procentu likmē,
pamatojoties uz līdzīgu, kreditora vai citu 
pakalpojuma sniedzēju piedāvātu 
produktu izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 26. pantu un ievērojot 
27. panta un 28. panta nosacījumus, 
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras sīkāk 
precizēt reklāmā iekļaujamo 
standartinformācijas elementu 
uzskaitījumu.

svītrots

Konkrētāk, Komisija, pieņemot šādus 
deleģētos aktus, attiecīgos gadījumos 
groza šā panta 2. punkta no a) līdz i) 
apakšpunktā noteikto 
standartinformācijas elementu 
uzskaitījumu.

Or. en

Pamatojums

Prasības attiecībā uz informāciju ir gandrīz identiskas Patēriņa kredīta direktīvā noteiktajām. 
Nav nepieciešams šādas prasības precizēt.

Grozījums Nr. 177
Liem Hoang Ngoc
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Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Negodīga komercprakse
1. Patērētājam vienmēr ir tiesības 
iegādāties papildpakalpojumus no cita 
pakalpojuma sniedzēja.
2. Aizņēmuma likme nedrīkst būt atkarīga 
no papildpakalpojumu nodrošināšanas 
ilglaicības, ja vien papildpakalpojums nav 
kredītprodukta neatņemama sastāvdaļa 
un nerada patiesu ieguvumu patērētājam.
3. Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
nepieļautu aizdevumu ņemšanu ārvalstu 
valūtā, ja vien attiecīgajā valūtā nav arī 
patērētāja ieņēmumi.
4. Ikviena dalībvalsts veic pasākumus, lai 
aizliegtu tādu procentu likmju noteikšanu, 
kuras reklāmas nolūkā noteiktas īpaši 
pievilcīgas patērētāju piesaistīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Brīvība izvēlēties papildpakalpojuma 
sniedzēju
1. Patērētajam vienmēr ir tiesības 
iegādāties papildpakalpojumus no cita 
pakalpojumu sniedzēja.
2. Aizņēmuma likme nedrīkst būt atkarīga 
no papildpakalpojumu nodrošināšanas 
ilglaicības, ja vien papildpakalpojums nav 
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kredītprodukta neatņemama sastāvdaļa 
un nerada patiesu ieguvumu patērētājam.

Or. en

Pamatojums

Būtu negodīgi un pretrunā konkurences noteikumiem prasīt patērētājiem vairākus produktus 
un pakalpojumus iegādāties no viena pakalpojumu sniedzēja. Dažos tirgos ir izveidojušās 
saistīto līgumu shēmas, lai noturētu patērētājus ar konkrētiem papildproduktiem. Pat ja 
piedāvājums patērētājam sniedz absolūtas priekšrocības līguma slēgšanas brīdī, dažus gadus 
vēlāk situācija var mainīties. Šāda saikne starp dažādiem līgumiem liedz patērētājam gūt 
labumu no tirgus daudzveidības.

Grozījums Nr. 179
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori un 
attiecīgos gadījumos kredīta starpnieki, 
izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, 
vai elektroniskā formā vienmēr dara 
pieejamu vispārīgo informāciju par 
kredītlīgumiem.

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori, 
izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, 
elektroniskā formā vienmēr un/vai pēc 
pieprasījuma dara pieejamu vispārīgo 
informāciju par kredītlīgumiem un to 
patērētājam sniedz kreditors — tiešas 
pārdošanas gadījumā — vai arī kredīta 
starpnieks.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kurš atbild par šāda dokumenta sagatavošanu. Starpniekiem var arī nebūt 
pieejama visa uzskaitītā informācija. Tādēļ tai būtu jābūt kreditora atbildībai nodrošināt šo 
informāciju starpniekam vai arī tiešas izplatīšanas gadījumā — tieši patērētājam.

Grozījums Nr. 180
María Irigoyen Pérez

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori un 
attiecīgos gadījumos kredīta starpnieki, 
izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, 
vai elektroniskā formā vienmēr dara 
pieejamu vispārīgo informāciju par 
kredītlīgumiem.

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori un 
attiecīgos gadījumos kredīta starpnieki, 
izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, 
vai elektroniskā formā vienmēr nodrošina 
pieejamu un saprotamu vispārīgo 
informāciju par kredītlīgumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 181
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārīgajā informācijā iekļauj vismaz
šādus datus:

Vispārīgajā informācijā iekļauj šādus 
datus:

Or. en

Pamatojums

Maksimāla harmonizēšana nodrošinātu vienāda līmeņa patērētāju aizsardzību visā Eiropas 
Savienībā.

Grozījums Nr. 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) galvojuma veidus; c) galvojuma veidus, tostarp iespēju, ka 
ķīla atrodas citā dalībvalstī;

Or. en
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Grozījums Nr. 183
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ilustratīvu piemēru ar kopējām kredīta 
izmaksām patērētājam un efektīvo gada 
procentu likmi;

g) reprezentatīvu piemēru ar kopējām 
kredīta izmaksām patērētājam un efektīvo 
gada procentu likmi;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) norādi, vai ir iespējama kredīta 
pirmstermiņa atmaksa un, ja tā ir 
iespējama, pirmstermiņa kredīta atmaksas 
nosacījumu aprakstu;

i) kredīta pirmstermiņa atmaksas 
nosacījumu aprakstu;

Or. en

Grozījums Nr. 185
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. daļa – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) norādi, vai vajadzīgs īpašuma vērtējums 
un, ja tas ir nepieciešams, — kas to veic;

j) īpašuma vērtējuma ziņojuma ietekmi uz 
patērētāju, kā arī to, kas to veic un kādas 
ir ar to saistītās izmaksas;

Or. en
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Pamatojums

Svītrojot diskriminējošo frāzi attiecībā uz īpašuma vērtējumu „ja tas ir nepieciešams”, 
jaunais teksts paredz veikt vērtēšanu saistībā ar katru mājokļa kredītlīgumu.

Grozījums Nr. 186
María Irigoyen Pérez

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. daļa – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) attiecīgos gadījumos brīdinājumu par 
mājokļa nekustamā īpašuma zaudējuma 
risku, kad netiek izpildītas kredītlīgumā 
noteiktās saistības, ja kredīts nodrošināts 
ar hipotēku, citu līdzvērtīgu ķīlu, ko bieži 
lieto dalībvalstī mājokļa nekustamā 
īpašuma kredīta nodrošināšanai, vai arī 
ar citu tiesību, kas saistīta ar mājokļa 
īpašumu.

Or. es

Grozījums Nr. 187
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. daļa – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) norādes par to, kā iegūt informāciju 
par nodokļu atvieglojumiem, kas saistīti 
ar kredītprocentu maksājumiem, kā arī 
informāciju par citām valsts subsīdijām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Patērētājs nedrīkstētu balstīt savu lēmumu par kredītlīguma noslēgšanu uz nodokļu 
atvieglojumiem. Jebkurā gadījumā ir plaši zināms, ka informāciju par nodokļu 
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atvieglojumiem var pieprasīt nodokļu iestādēm.

Grozījums Nr. 188
María Irigoyen Pérez

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. daļa – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) norādes par to, kā iegūt informāciju par 
nodokļu atvieglojumiem, kas saistīti ar 
kredītprocentu maksājumiem, kā arī 
informāciju par citām valsts subsīdijām.

k) norādes par to, kā iegūt informāciju par 
nodokļu saistībām un atvieglojumiem, kas 
saistīti ar kredītprocentu maksājumiem, kā 
arī informāciju par citām valsts subsīdijām.

Or. es

Grozījums Nr. 189
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditors un 
attiecīgos gadījumos kredīta starpnieks tūlīt 
pēc tam, kad patērētājs sniedzis vajadzīgo 
informāciju par savām vajadzībām, finanšu 
situāciju un vēlmēm saskaņā ar 14. pantu, 
garantē patērētājam individualizētu 
informāciju, kas nepieciešama tirgū 
pieejamo kredītu salīdzināšanai, to 
ietekmes izvērtēšanai un pamatota lēmuma 
pieņemšanai par kredītlīguma slēgšanu. 
Šādu informāciju uz papīra vai, izmantojot 
citu pastāvīgu informācijas nesēju, sniedz 
atbilstīgi II pielikumā minētajai Eiropas 
standartizētās informācijas lapai (“ESIL”).

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditors un 
attiecīgos gadījumos kredīta starpnieks tūlīt 
pēc tam, kad patērētājs sniedzis vajadzīgo 
informāciju par savām vajadzībām, finanšu 
situāciju un vēlmēm saskaņā ar 14. pantu, 
garantē patērētājam individualizētu 
informāciju, kas nepieciešama tirgū 
pieejamo kredītu salīdzināšanai, to 
ietekmes izvērtēšanai un pamatota lēmuma 
pieņemšanai par kredītlīguma slēgšanu. 
Dalībvalstis var paredzēt, ka tādējādi 
patērētājam tiek nodrošināta iespēja 
pārbaudīt un apsvērt to, ka viņam ir 
likumā vai līgumā noteiktas tiesības 
saskaņā ar Direktīvu EK/2008/48. Šādu 
informāciju uz papīra vai, izmantojot citu 
pastāvīgu informācijas nesēju, sniedz 
atbilstīgi II pielikumā minētajai Eiropas 
standartizētās informācijas lapai (“ESIL”).
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Or. de

Grozījums Nr. 190
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditors un 
attiecīgos gadījumos kredīta starpnieks 
tūlīt pēc tam, kad patērētājs sniedzis 
vajadzīgo informāciju par savām 
vajadzībām, finanšu situāciju un vēlmēm 
saskaņā ar 14. pantu, garantē patērētājam 
individualizētu informāciju, kas 
nepieciešama tirgū pieejamo kredītu 
salīdzināšanai, to ietekmes izvērtēšanai un 
pamatota lēmuma pieņemšanai par 
kredītlīguma slēgšanu. Šādu informāciju uz 
papīra vai, izmantojot citu pastāvīgu 
informācijas nesēju, sniedz atbilstīgi 
II pielikumā minētajai Eiropas 
standartizētās informācijas lapai („ESIL”).

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditors un 
attiecīgos gadījumos kredīta starpnieks 
nekavējoties pēc tam, kad patērētājs 
sniedzis vajadzīgo informāciju par savām 
vajadzībām, finanšu situāciju un vēlmēm, 
garantē patērētājam individualizētu 
informāciju, kas nepieciešama tirgū 
pieejamo kredītu salīdzināšanai, to 
ietekmes izvērtēšanai un pamatota lēmuma 
pieņemšanai par kredītlīguma slēgšanu. 
Šādu informāciju uz papīra vai, izmantojot 
citu pastāvīgu informācijas nesēju, bez 
maksas sniedz atbilstīgi II pielikumā 
minētajai Eiropas standartizētās 
informācijas lapai („ESIL”).

Or. en

Grozījums Nr. 191
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditors un 
attiecīgos gadījumos kredīta starpnieks tūlīt 
pēc tam, kad patērētājs sniedzis vajadzīgo 
informāciju par savām vajadzībām, finanšu 
situāciju un vēlmēm saskaņā ar 14. pantu, 
garantē patērētājam individualizētu 
informāciju, kas nepieciešama tirgū 
pieejamo kredītu salīdzināšanai, to 

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditors un 
attiecīgos gadījumos kredīta starpnieks tūlīt 
pēc tam, kad patērētājs sniedzis vajadzīgo 
informāciju par savām vajadzībām, finanšu 
situāciju un vēlmēm saskaņā ar 14. pantu, 
garantē patērētājam individualizētu 
informāciju, kas nepieciešama tirgū 
pieejamo kredītu salīdzināšanai, to 



AM\881849LV.doc 55/117 PE475.786v01-00

LV

ietekmes izvērtēšanai un pamatota lēmuma 
pieņemšanai par kredītlīguma slēgšanu. 
Šādu informāciju uz papīra vai, izmantojot 
citu pastāvīgu informācijas nesēju, sniedz 
atbilstīgi II pielikumā minētajai Eiropas 
standartizētās informācijas lapai („ESIL”).

ietekmes izvērtēšanai un pamatota lēmuma 
pieņemšanai par kredītlīguma slēgšanu. 
Šādu informāciju uz papīra vai, izmantojot 
citu pastāvīgu informācijas nesēju, bez 
maksas sniedz standartizētas informatīvās 
lapas veidā. Dalībvalstis izmanto
II pielikumā minēto Eiropas standartizētās 
informācijas lapu („ESIL”), ja vien un 
kamēr nav izstrādāta piemērotāka valsts 
informatīvā lapa un par to nav vienojušās 
visas iesaistītās puses, tostarp patērētāju 
pārstāvji.

Or. en

Pamatojums

Vairākas dalībvalstis jau ir ieviesušas pirmslīguma informatīvās lapas, un tādēļ būtu jāparedz 
izmantot vai nu ESIL, vai arī līdzvērtīgu dokumentu.

Grozījums Nr. 192
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditors un 
attiecīgos gadījumos kredīta starpnieks 
tūlīt pēc tam, kad patērētājs sniedzis 
vajadzīgo informāciju par savām
vajadzībām, finanšu situāciju un vēlmēm 
saskaņā ar 14. pantu, garantē patērētājam 
individualizētu informāciju, kas 
nepieciešama tirgū pieejamo kredītu 
salīdzināšanai, to ietekmes izvērtēšanai un 
pamatota lēmuma pieņemšanai par 
kredītlīguma slēgšanu. Šādu informāciju uz 
papīra vai, izmantojot citu pastāvīgu 
informācijas nesēju, sniedz atbilstīgi 
II pielikumā minētajai Eiropas 
standartizētās informācijas lapai („ESIL”).

Laikus pirms tam, kad patērētājs uzņemas 
saistības, noslēdzot kredītlīgumu vai 
pieņemot piedāvājumu, kreditors un 
attiecīgos gadījumos kredīta starpnieks, 
balstoties uz kreditora piedāvātajiem 
kredīta noteikumiem un nosacījumiem 
un, attiecīgos gadījumos, uz patērētāja 
sniegtajām ziņām par viņa vajadzībām, 
finanšu situāciju un vēlmēm, garantē 
patērētājam individualizētu informāciju, 
kas nepieciešama tirgū pieejamo kredītu 
salīdzināšanai, to ietekmes izvērtēšanai un 
pamatota lēmuma pieņemšanai par 
kredītlīguma slēgšanu. Šādu informāciju uz 
papīra vai, izmantojot citu pastāvīgu 
informācijas nesēju, sniedz atbilstīgi 
II pielikumā minētajai Eiropas 
standartizētās informācijas lapai („ESIL”).
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Or. en

Pamatojums

Noteikums jāsaskaņo ar Patēriņa kredīta direktīvu un direktīvu par finanšu pakalpojumu 
tālpārdošanu. Šāda pieskaņošana mazinātu arī birokrātiju, jo kreditors nebūtu spiests ESIL 
sniegt divreiz.

Grozījums Nr. 193
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditors un 
attiecīgos gadījumos kredīta starpnieks 
tūlīt pēc tam, kad patērētājs sniedzis 
vajadzīgo informāciju par savām 
vajadzībām, finanšu situāciju un vēlmēm 
saskaņā ar 14. pantu, garantē patērētājam 
individualizētu informāciju, kas 
nepieciešama tirgū pieejamo kredītu 
salīdzināšanai, to ietekmes izvērtēšanai un 
pamatota lēmuma pieņemšanai par 
kredītlīguma slēgšanu. Šādu informāciju uz 
papīra vai, izmantojot citu pastāvīgu 
informācijas nesēju, sniedz atbilstīgi 
II pielikumā minētajai Eiropas 
standartizētās informācijas lapai („ESIL”).

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditors un 
attiecīgos gadījumos kredīta starpnieks 
nekavējoties pēc tam, kad patērētājs 
sniedzis vajadzīgo informāciju par savām 
vajadzībām, finanšu situāciju un vēlmēm 
saskaņā ar 14. pantu, garantē patērētājam 
individualizētu informāciju, kas 
nepieciešama tirgū pieejamo kredītu 
salīdzināšanai, to ietekmes izvērtēšanai un 
pamatota lēmuma pieņemšanai par 
kredītlīguma slēgšanu. Šādu informāciju uz 
papīra vai, izmantojot citu pastāvīgu 
informācijas nesēju, bez maksas sniedz 
atbilstīgi II pielikumā minētajai Eiropas 
standartizētās informācijas lapai („ESIL”).

Or. en

Pamatojums

ESIL patērētājiem ir jānodrošina bez maksas.

Grozījums Nr. 194
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
patērētājam ir izteikts kreditoram saistošs 
piedāvājums, tam ir pievienota ESIL. 
Šādos gadījumos dalībvalstis nodrošina, 
ka kredītlīgumu nevar noslēgt tikmēr, 
kamēr patērētajam nav bijis pietiekami 
daudz laika salīdzināt piedāvājumus, 
izvērtēt to ietekmi un pieņemt pamatotu 
lēmumu par piedāvājuma pieņemšanu, 
neatkarīgi no līguma noslēgšanas veida.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais noteikums radītu juridisko nenoteiktību, jo ne katrs kreditors zina, vai un kad 
patērētājs ir saņēmis piedāvājumus no citiem kreditoriem, un būtu neatbilstoši to prasīt no 
patērētāja. Turklāt nav skaidrs, kādas varētu būt šā noteikuma neievērošanas sekas.

Grozījums Nr. 195
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
patērētājam ir izteikts kreditoram saistošs 
piedāvājums, tam ir pievienota ESIL. 
Šādos gadījumos dalībvalstis nodrošina, ka 
kredītlīgumu nevar noslēgt tikmēr, kamēr 
patērētajam nav bijis pietiekami daudz 
laika salīdzināt piedāvājumus, izvērtēt to 
ietekmi un pieņemt pamatotu lēmumu par 
piedāvājuma pieņemšanu, neatkarīgi no 
līguma noslēgšanas veida.

Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājam tiek 
sniegts ESIL pievienots kredītlīguma 
projekts. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kredītlīgumu nevar noslēgt tikmēr, kamēr 
patērētājam nav bijis pietiekami daudz 
laika salīdzināt piedāvājumus, izvērtēt to 
ietekmi un pieņemt pamatotu lēmumu par 
piedāvājuma pieņemšanu, neatkarīgi no 
līguma noslēgšanas veida.

Or. en
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Grozījums Nr. 196
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai ESIL būtu 
derīga precīzi noteiktu laika posmu, kas 
būtu pietiekami ilgs, lai patērētājs varētu 
salīdzināt tirgū pieejamos piedāvājumus.

Or. en

Pamatojums

Ir jānosaka ESIL derīguma termiņš, lai ļautu patērētājam salīdzināt tirgū pieejamos 
piedāvājumus. Ir pašsaprotami, ka ESIL būs derīga tikai tad, ja patērētājs ir sniedzis pareizu 
informāciju par savu finansiālo stāvokli.

Grozījums Nr. 197
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkura papildu informācija, kuru kreditors 
vai attiecīgā gadījumā kredīta starpnieks 
var sniegt patērētājam, iekļaujama 
atsevišķā dokumentā, kuru var pievienot 
ESIL.

Jebkura papildu informācija, kuru kreditors 
vai attiecīgā gadījumā kredīta starpnieks 
var sniegt patērētājam, iekļaujama 
atsevišķā dokumentā, kuru var pievienot 
ESIL.

Tajās dalībvalstīs, kuras nosaka stingrus 
noteikumus par hipotēku kredītiestāžu 
hipotekāro aizdevumu (aktīvu) un 
hipotekāro ķīlu zīmju (pasīvu) 
saskaņošanu, procentu likmi ESIL var 
norādīt, ņemot vērā mainīgos tirgus 
apstākļus.

Or. en
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Grozījums Nr. 198
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 26. pantu un ievērojot 
27. panta un 28. panta nosacījumus, 
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras grozīt 
šā panta 1. punktā noteiktos 
standartinformācijas elementus, kā arī 
II pielikumā norādīto ESIL saturu un 
formātu.

svītrots

Konkrētāk, ar šādiem deleģētajiem aktiem 
attiecīgā gadījumā:
a) groza standartinformācijas elementu 
uzskaitījumu, kas noteikts šā panta 
1. punktā;
b) svītro jebkuru no II pielikumā 
ietvertajiem informācijas elementiem;
c) papildina II pielikumā iekļauto 
informācijas elementu sarakstu;
d) groza II pielikumā noteikto ESIL 
satura noformējumu;
e) izstrādā instrukcijas ESIL 
aizpildīšanai, ka noteikts II pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Lielas problēmas rada neskaitāmās deleģētās pilnvaras. Pilnvaras ir ļoti plašas, un nav ne 
prezīci noteiktu mērķu, ne pilnvaru deleģēšanas satura, turklāt tās attiecas uz priekšlikuma 
būtiskajiem elementiem. Laika gaitā to dēļ radīsies arvien vairāk atšķirīgu noteikumu, kas 
attieksies, no vienas puses, uz tradicionālajiem patēriņa kredītiem un, no otras puses, uz 
mājokļu kredītiem un hipotēkām.

Grozījums Nr. 199
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 26. pantu un ievērojot 
27. panta un 28. panta nosacījumus, 
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras grozīt 
šā panta 1. punktā noteiktos 
standartinformācijas elementus, kā arī 
II pielikumā norādīto ESIL saturu un 
formātu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 200
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) groza II pielikumā noteikto ESIL 
satura noformējumu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 201
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) izstrādā instrukcijas ESIL 
aizpildīšanai, ka noteikts II pielikumā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 202
Liem Hoang Ngoc
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Direktīvas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka, ja patērētājs 
to lūdzis, kreditors vai kredīta starpnieks 
tam bez maksas izsniedz kredītlīguma 
projekta kopiju. Šo noteikumu nepiemēro 
gadījumos, kad kreditors pieprasījuma 
brīdī nevēlas noslēgt kredītlīgumu ar 
patērētāju.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka kreditors vai 
kredīta starpnieks patērētājam bez maksas 
izsniedz kredītlīguma projekta kopiju.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka, ja patērētājs 
to lūdzis, kreditors vai kredīta starpnieks 
tam bez maksas izsniedz kredītlīguma 
projekta kopiju. Šo noteikumu nepiemēro 
gadījumos, kad kreditors pieprasījuma brīdī 
nevēlas noslēgt kredītlīgumu ar patērētāju.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc patērētāja 
pieprasījuma kreditors vai kredīta 
starpnieks bez maksas izsniedz 
patērētājam kredītlīguma projekta kopiju. 
Šo noteikumu nepiemēro gadījumos, kad 
kreditors pieprasījuma brīdī nevēlas 
noslēgt kredītlīgumu ar patērētāju. Turklāt 
ar to jāsaprot, ka kreditoram vai attiecīgā 
gadījumā kredīta starpniekiem jāsniedz
patērētājam visa pirmslīguma informācija 
bez maksas.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Mainīgā procentu likme
1. Dalībvalstis pieņem pasākumus, lai 
aizsargātu patērētājus pret saistību 
neizpildi, ja būtiski mainās mainīgās 
procentu likmes.
Ja dalībvalstis nenosaka vispārējās 
mainīgo procentu likmju robežvērtības, 
tās nodrošina, ka visi kreditori nosaka 
maksimālo robežvērtību. Kredītspēja tiks 
pārbaudīta, pamatojoties uz šo maksimālo 
robežvērtību. 
2. Procentu likmes var mainīt vienīgi tad, 
ja kreditora rīcībā ir objektīvi, ticami, 
publiski un ārēji rādītāji, piemēram, 
procentu likmes tirgū.
3. Ja procentu likme paaugstinās, 
patērētājam vienmēr ir iespēja izvēlēties 
bez jebkādām papildizmaksām pagarināt 
atmaksas periodu maksimāli par 
5 gadiem, nepalielinot regulāro 
maksājumu apmēru.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Papildpakalpojumu sasaiste
1. Dalībvalstis aizliedz kreditoriem un 
kredīta starpniekiem sasaistīt produktus, 
padarot kredītlīguma slēgšanu atkarīgu 
no apdrošināšanas vai citu finanšu 
produktu iegādes no konkrēta 
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pakalpojumu sniedzēja, ko norādījis 
kreditors vai kredīta starpnieks, tomēr tas 
neattiecas uz norēķina konta atvēršanu.
2. Tāda papildu pakalpojumu sniedzēja 
maiņa, kura sniegtie pakalpojumi ir 
sasaistīti ar mājokļa kredītlīgumu, nevar 
ietekmēt ne mājokļa kredītlīgumā noteikto 
kredītlikmi, ne jebkādu citu būtisku 
kredītlīguma elementu.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs šos noteikumus jau piemēro. Attiecībā uz kredītu nevajadzētu būt 
nosacījumam par sasaistītu papildpakalpojumu pirkšanu. Patērētājus vajadzētu aizsargāt 
pret kredītlikmes palielināšanos papildpakalpojumu sniedzēja maiņas gadījumā.

Grozījums Nr. 206
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms jebkura no 3. panta e) punktā 
uzskaitīto pakalpojumu sniegšanas kredīta 
starpnieks patērētājam nodrošina vismaz 
šādu informāciju:

1. Pirms jebkura no 3. panta e) punktā 
uzskaitīto pakalpojumu sniegšanas kredīta 
starpnieks patērētājam nodrošina bez 
maksas vismaz šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 207
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nepiesaistīto kredīta starpnieku 
gadījumā ziņas par komisijas naudu (ja 
tāda ir), kuru kreditors maksā kredīta 

h) ziņas par komisijas naudu vai jebkāda 
cita veida atlīdzību (ja tāda ir), tostarp 
natūrā, kuru kreditors vai jebkura cita 
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starpniekam par tā pakalpojumiem. trešā puse maksā kredīta starpniekam par 
tā pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nepiesaistītie kredīta starpnieki pēc 
patērētāja pieprasījuma nodrošina 
informāciju par atšķirībām to komisijas 
naudu apmērā, kuras starpniekam maksā 
kreditori, kuru kredītlīgumi tiek piedāvāti 
patērētājam. Patērētāju informē, ka tam ir 
tiesības pieprasīt šādu informāciju.

2. Kredīta starpnieki nodrošina informāciju 
par absolūtās vērtībās izteiktām atšķirībām 
to komisijas naudu apmērā, kuras 
starpniekam maksā kreditori, kuru 
kredītlīgumi tiek piedāvāti patērētājam.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 26. pantu un ievērojot 
27. panta un 28. panta nosacījumus, 
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras 
atjaunināt šā panta 1. punktā noteikto 
uzskaitījumu ar patērētājam 
sniedzamajiem informācijas elementiem 
par kredīta starpniekiem.

svītrots

Konkrētāk, Komisija ar šādiem 
deleģētajiem aktiem attiecīgā gadījumā 
groza šā panta 1. punktā noteiktos 
informācijas elementus.
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Or. en

Grozījums Nr. 210
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu vienotus šā panta 
1. punkta piemērošanas nosacījumus, 
Komisija tiek pilnvarota atbilstošā 
gadījumā noteikt 1. punktā paredzēto 
informācijas elementu standartformātu 
un noformējumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 211
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori un 
atbilstošā gadījumā kredīta starpnieki par 
plānoto kredītlīgumu (kredītlīgumiem) un 
visiem papildpakalpojumiem patērētājam 
garantē pienācīgus paskaidrojumus, lai 
ļautu patērētājam izvērtēt, vai plānotie 
kredītlīgumi atbilst viņa vajadzībām un 
finanšu situācijai. Pienācīgs paskaidrojums 
ietver individualizētu informāciju par 
piedāvāto kredītu iezīmēm, taču neformulē 
ieteikumus. Kreditori un atbilstošā 
gadījumā kredīta starpnieki ar visiem 
iespējamiem līdzekļiem rūpīgi novērtē 
patērētāja pieredzi un zināšanu līmeni 
saistībā ar kredītiem, lai ļautu kreditoram 
vai kredīta starpniekam noteikt 
patērētājam sniedzamo paskaidrojumu 

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori un 
atbilstošā gadījumā kredīta starpnieki par 
plānoto kredītlīgumu (kredītlīgumiem) un 
visiem papildpakalpojumiem patērētājam 
garantē pienācīgus paskaidrojumus, lai 
ļautu patērētājam izvērtēt, vai plānotie 
kredītlīgumi atbilst viņa vajadzībām un 
finanšu situācijai. Pienācīgs paskaidrojums 
ietver individualizētu informāciju par 
piedāvāto kredītu būtiskajām iezīmēm, 
taču neformulē ieteikumus.
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apjomu un ļautu šos paskaidrojumus 
attiecīgi pielāgot.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori un 
atbilstošā gadījumā kredīta starpnieki par 
plānoto kredītlīgumu (kredītlīgumiem) un 
visiem papildpakalpojumiem patērētājam 
garantē pienācīgus paskaidrojumus, lai 
ļautu patērētājam izvērtēt, vai plānotie 
kredītlīgumi atbilst viņa vajadzībām un 
finanšu situācijai. Pienācīgs paskaidrojums 
ietver individualizētu informāciju par 
piedāvāto kredītu iezīmēm, taču neformulē 
ieteikumus. Kreditori un atbilstošā 
gadījumā kredīta starpnieki ar visiem 
iespējamiem līdzekļiem rūpīgi novērtē 
patērētāja pieredzi un zināšanu līmeni 
saistībā ar kredītiem, lai ļautu kreditoram 
vai kredīta starpniekam noteikt patērētājam 
sniedzamo paskaidrojumu apjomu un ļautu 
šos paskaidrojumus attiecīgi pielāgot.

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori un 
atbilstošā gadījumā kredīta starpnieki par 
plānoto kredītlīgumu (kredītlīgumiem) un 
visiem papildpakalpojumiem patērētājam 
garantē pienācīgus paskaidrojumus, lai 
ļautu patērētājam izvērtēt, vai plānotie 
kredītlīgumi atbilst viņa vajadzībām un 
finanšu situācijai. Pienācīgs paskaidrojums 
ietver individualizētu informāciju par 
piedāvāto kredītu iezīmēm, tostarp par to 
izmaksām un risku, taču neformulē 
ieteikumus. Kreditori un atbilstošā 
gadījumā kredīta starpnieki ar visiem 
iespējamiem līdzekļiem rūpīgi novērtē 
patērētāja pieredzi un zināšanu līmeni 
saistībā ar kredītiem, lai ļautu kreditoram 
vai kredīta starpniekam noteikt patērētājam 
sniedzamo paskaidrojumu apjomu un ļautu 
šos paskaidrojumus attiecīgi pielāgot.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori un Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori un 
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atbilstošā gadījumā kredīta starpnieki par 
plānoto kredītlīgumu (kredītlīgumiem) un 
visiem papildpakalpojumiem patērētājam 
garantē pienācīgus paskaidrojumus, lai 
ļautu patērētājam izvērtēt, vai plānotie 
kredītlīgumi atbilst viņa vajadzībām un 
finanšu situācijai. Pienācīgs paskaidrojums 
ietver individualizētu informāciju par 
piedāvāto kredītu iezīmēm, taču neformulē 
ieteikumus. Kreditori un atbilstošā 
gadījumā kredīta starpnieki ar visiem 
iespējamiem līdzekļiem rūpīgi novērtē 
patērētāja pieredzi un zināšanu līmeni 
saistībā ar kredītiem, lai ļautu kreditoram 
vai kredīta starpniekam noteikt patērētājam 
sniedzamo paskaidrojumu apjomu un ļautu 
šos paskaidrojumus attiecīgi pielāgot.

kredīta starpnieki par plānoto kredītlīgumu 
(kredītlīgumiem) un visiem 
papildpakalpojumiem patērētājam garantē 
pienācīgus paskaidrojumus, lai ļautu 
patērētājam izvērtēt, vai plānotie 
kredītlīgumi atbilst viņa vajadzībām un 
finanšu situācijai. Pienācīgs paskaidrojums 
ietver individualizētu informāciju par 
piedāvāto kredītu iezīmēm, tostarp par to 
izmaksām un risku, taču neformulē 
ieteikumus. Kreditori un kredīta starpnieki 
ar visiem iespējamiem līdzekļiem novērtē 
patērētāja pieredzi un zināšanu līmeni 
saistībā ar kredītiem, lai ļautu kreditoram 
vai kredīta starpniekam noteikt patērētājam 
sniedzamo paskaidrojumu apjomu un ļautu 
šos paskaidrojumus attiecīgi pielāgot.

Or. en

Pamatojums

Nav objektīva pamatojuma nošķirt kreditorus no kredīta starpniekiem, jo patērētāji dažkārt 
sazinās tikai ar starpniekiem. Tādēļ pienākums sniegt paskaidrojumus jāattiecina uz abām 
kategorijām vienādi. Tomēr būtu nesamērīgi prasīt kreditoriem un kredīta starpniekiem 
„rūpīgi” novērtēt patērētāja zināšanu līmeni, jo praktiski to nebūtu iespējams izdarīt.

Grozījums Nr. 214
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar matemātisko formulu, kas 
norādīta I pielikumā, efektīvo gada 
izmaksu procentu likmi katru gadu 
aprēķina, to pielīdzinot visu kreditora un 
patērētāja salīgto esošo vai nākotnes 
saistību (izņemtā kredīta, atmaksāto 
summu un papildmaksu) pašreizējai 
vērtībai.

1. Saskaņā ar matemātisko formulu, kas 
norādīta I pielikumā, efektīvo gada 
izmaksu procentu likmi katru gadu 
aprēķina, to pielīdzinot visu kreditora un 
patērētāja salīgto esošo vai nākotnes 
saistību (izņemtā kredīta, atmaksāto 
summu un papildmaksu) pašreizējai 
vērtībai. Aprēķinot efektīvo gada izmaksu 
procentu likmi, pienācīgi ņem vērā visu 
attiecīgo faktoru ietekmi. Gada procentu 
likmē ietver visas izmaksas un naudas 
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plūsmu, kas noteikta kredītsummas 
atmaksai paredzētajos saliktajos līgumos.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Efektīvās gada izmaksu procentu likmes 
aprēķina vajadzībām kredīta kopējas 
izmaksas patērētājam nosaka, neiekļaujot 
papildmaksas, kuras no patērētāja iekasē 
par kredītlīgumā noteikto saistību 
nepildīšanu.

Lai aprēķinātu efektīvo gada izmaksu
procentu likmi, nosaka kreditoram 
atmaksājamās kopējās maksas, kas 
saistītas ar kredītlīguma noslēgšanu un 
izpildi.

Or. fr

Grozījums Nr. 216
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kredīta saņemšanai ir obligāti 
nepieciešams atvērt kontu, šāda konta 
uzturēšanas izmaksas, izmaksas par 
norēķinu līdzekli, kas izmantots gan 
maksājumu operācijām, gan kredīta 
izņemšanai, un citas izmaksas, kas saistītas 
ar maksājumu operācijām, iekļauj kredīta 
kopējās izmaksās patērētājam, izņemot 
gadījumu, ja konta izmaksas ir 
nepārprotami un atsevišķi norādītas 
kredītlīgumā vai jebkurā citā ar patērētāju 
noslēgtā līgumā.

Ja kredīta saņemšanai ir obligāti 
nepieciešams atvērt kontu, šāda konta 
uzturēšanas izmaksas, izmaksas par 
norēķinu līdzekli, kas izmantots gan 
maksājumu operācijām, gan kredīta 
izņemšanai, un citas izmaksas, kas saistītas 
ar maksājumu operācijām, iekļauj kredīta 
kopējās izmaksās patērētājam.

Or. en
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Grozījums Nr. 217
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja kredītlīgumos ietvertas klauzulas, kas 
pieļauj efektīvajā gada izmaksu procentu 
likmē iekļautās aizņēmuma procentu 
likmes un — attiecīgā gadījumā —
papildmaksu izmaiņas, bet kuras aprēķina 
laikā nevar noteikt kvantitatīvi, efektīvo 
gada izmaksu procentu likmi aprēķina, 
pamatojoties uz pieņēmumu, ka 
aizņēmuma likme un papildmaksas paliks 
nemainīgas kredītlīguma parakstīšanas 
laikā noteiktajā līmenī.

4. Ja kredītlīgumos ietvertas klauzulas, kas 
pieļauj efektīvajā gada izmaksu procentu 
likmē iekļautās aizņēmuma procentu 
likmes un — attiecīgā gadījumā —
papildmaksu izmaiņas, bet kuras aprēķina 
laikā nevar noteikt kvantitatīvi, efektīvo 
gada izmaksu procentu likmi aprēķina, 
pamatojoties uz pieņēmumu, ka 
aizņēmuma likme un papildmaksas paliks 
nemainīgas kredītlīguma parakstīšanas 
laikā noteiktajā līmenī.

Ja patērētājs nosauc citus 
papildpakalpojumu sniedzējus, kreditors 
un kredīta starpnieks pārrēķina efektīvo 
gada izmaksu procentu likmi, 
pamatojoties uz šo pakalpojumu 
izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tomēr puses var kredītlīgumā vienoties, 
ka 1. punktā minēto informāciju 
patērētājam sniedz periodiski, ja izmaiņas 
aizņēmuma likmē tieši atbilst izmaiņām, 
kas notikušas bāzes procentu likmē, un 
jaunā bāzes procentu likme publiskota, 
izmantojot atbilstīgus līdzekļus, un 
informācija par jauno bāzes procentu likmi 

2. Tomēr puses var kredītlīgumā vienoties, 
ka 1. punktā minēto informāciju 
patērētājam sniedz periodiski, ja izmaiņas 
aizņēmuma likmē tieši atbilst izmaiņām, 
kas notikušas bāzes procentu likmē, un 
jaunā bāzes procentu likme publiskota, 
izmantojot atbilstīgus līdzekļus, un 
informācija par jauno bāzes procentu likmi 
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ir pieejama arī kreditora telpās. ir pieejama arī kreditora telpās un 
personiski tiek paziņota patērētājam, 
norādot arī jaunā ikmēneša maksājuma 
apmēru.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tomēr puses var kredītlīgumā vienoties, 
ka 1. punktā minēto informāciju 
patērētājam sniedz periodiski, ja izmaiņas 
aizņēmuma likmē tieši atbilst izmaiņām, 
kas notikušas bāzes procentu likmē, un 
jaunā bāzes procentu likme publiskota, 
izmantojot atbilstīgus līdzekļus, un 
informācija par jauno bāzes procentu 
likmi ir pieejama arī kreditora telpās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā likmes izmaiņu tiešo ietekmi uz patērētāju, ir lietderīgāk informēt patērētāju 
personiski, nevis izplatīt publiskus paziņojumus.

Grozījums Nr. 220
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tomēr puses var kredītlīgumā vienoties, 
ka 1. punktā minēto informāciju 
patērētājam sniedz periodiski, ja izmaiņas 
aizņēmuma likmē tieši atbilst izmaiņām, 

2. Tomēr puses var kredītlīgumā vienoties, 
ka 1. punktā minēto informāciju 
patērētājam sniedz periodiski, ja izmaiņas 
aizņēmuma likmē tieši atbilst izmaiņām, 



AM\881849LV.doc 71/117 PE475.786v01-00

LV

kas notikušas bāzes procentu likmē, un 
jaunā bāzes procentu likme publiskota, 
izmantojot atbilstīgus līdzekļus, un 
informācija par jauno bāzes procentu likmi 
ir pieejama arī kreditora telpās.

kas notikušas bāzes procentu likmē, un 
jaunā bāzes procentu likme publiskota, 
izmantojot atbilstīgus līdzekļus, un 
informācija par jauno bāzes procentu likmi 
ir pieejama arī kreditora telpās. Ja 
aizņēmuma likme nav tieši atbilstoša 
izmaiņām, kas notikušas bāzes procentu 
likmē, kreditors var turpināt periodiski 
informēt patērētājus par aizņēmuma 
likmes izmaiņām, ja šādi nosacījumi bija 
pieņemti pirms šīs direktīvas stāšanās 
spēkā.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs patērētājus par aizņēmuma likmes izmaiņām informē, publicējot vietējos 
laikrakstos paziņojumus par šādām izmaiņām. Ja šāda prakse attiecīgajā dalībvalstī pastāv 
un ir plaši atzīta, tad šai dalībvalstij vajadzētu būt tiesīgai turpināt šo sistēmu.

Grozījums Nr. 221
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja aizdevuma likmes izmaiņas tiek 
noteiktas kapitāla tirgos rīkotajās izsolēs 
un šā iemesla dēļ kreditoram nav 
iespējams informēt patērētāju par 
izmaiņām pirms to stāšanās spēkā, 
kreditors savlaicīgi pirms izsoles 
rakstveidā informē patērētāju par 
gaidāmo procedūru un aizdevuma likmes 
paredzamo jauno līmeni.

Or. en

Pamatojums

Ja aizdevuma likmes izmaiņas tiek noteiktas kapitāla tirgos rīkotajās izsolēs, kreditors tikai 
pēc izsoles beigām un obligāciju pārdošanas varēs precīzi pateikt, kāda būs jaunā likme.
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Grozījums Nr. 222
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
kredītlīguma noslēgšanas kreditors rūpīgi
novērtē patērētāja kredītspēju, pamatojoties 
uz tādiem kritērijiem kā, piemēram, 
patērētāja ienākumi, uzkrājumi, parādi un 
citas finanšu saistības. Šādu novērtējumu 
veic, pamatojoties uz vajadzīgo 
informāciju, ko kreditors vai attiecīgā 
gadījumā kredīta starpnieks ieguvis no 
patērētāja un no piemērotiem iekšējiem vai 
ārējiem avotiem, un garantē, ka 
novērtējumā ievērotas Direktīvas 95/46/EK 
6. pantā noteiktās nepieciešamības un 
samērīguma prasības. Dalībvalstis 
nodrošina, ka kreditori nosaka atbilstošu 
kārtību patērētāja kredītspējas 
novērtēšanai. Tiek veikta regulāra šīs 
kartības pārskatīšana un attiecīgo šīs 
kartības datu atjaunināšana.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
kredītlīguma noslēgšanas kreditors rūpīgi 
novērtē patērētāja kredītspēju un to, vai 
patērētājs var atļauties slēgt kredītlīgumu 
un pildīt tā nosacījumus, pamatojoties uz 
tādiem publiskojamiem kritērijiem kā, 
piemēram, patērētāja ienākumi, uzkrājumi, 
parādi un citas finanšu saistības. Šādu 
novērtējumu veic, pamatojoties uz 
vajadzīgo informāciju, ko kreditors vai 
attiecīgā gadījumā kredīta starpnieks 
ieguvis no patērētāja un no piemērotiem 
iekšējiem vai ārējiem avotiem, un garantē, 
ka novērtējumā ievērotas Direktīvas 
95/46/EK 6. pantā noteiktās 
nepieciešamības un samērīguma prasības. 
Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori 
patērētāju interesēs nosaka atbilstošu 
kārtību, lai novērtētu patērētāja kredītspēju 
un to, vai patērētājs var atļauties slēgt 
kredītlīgumu un pildīt tā nosacījumus. 
Tiek veikta regulāra šīs kārtības 
pārskatīšana un attiecīgo šīs kartības datu 
atjaunināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
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kredītlīguma noslēgšanas kreditors rūpīgi
novērtē patērētāja kredītspēju, pamatojoties 
uz tādiem kritērijiem kā, piemēram, 
patērētāja ienākumi, uzkrājumi, parādi un 
citas finanšu saistības. Šādu novērtējumu 
veic, pamatojoties uz vajadzīgo 
informāciju, ko kreditors vai attiecīgā 
gadījumā kredīta starpnieks ieguvis no 
patērētāja un no piemērotiem iekšējiem vai 
ārējiem avotiem, un garantē, ka 
novērtējumā ievērotas Direktīvas 95/46/EK 
6. pantā noteiktās nepieciešamības un 
samērīguma prasības. Dalībvalstis 
nodrošina, ka kreditori nosaka atbilstošu 
kārtību patērētāja kredītspējas 
novērtēšanai. Tiek veikta regulāra šīs 
kartības pārskatīšana un attiecīgo šīs 
kartības datu atjaunināšana.

kredītlīguma noslēgšanas kreditors rūpīgi
novērtē patērētāja kredītspēju, pamatojoties 
uz tādiem kritērijiem kā, piemēram, 
patērētāja ienākumi, uzkrājumi, parādi un 
citas finanšu saistības. Ja novērtējumu 
veic saistībā ar kredītlīgumu, kurā 
noteikts, ka patērētājs vai viņa radinieks 
neizmantos vairāk nekā 40 % no īpašuma, 
un kurš ļauj patērētājam izīrēt visu 
īpašumu vai tā daļu, dalībvalstis var atļaut 
kreditoriem kredītspējas novērtējumā 
ņemt vērā saprātīgi noteiktus īres 
ieņēmumus. Šādu novērtējumu veic, 
pamatojoties uz vajadzīgo informāciju, ko 
kreditors vai attiecīgā gadījumā kredīta 
starpnieks ieguvis no patērētāja un no 
piemērotiem iekšējiem vai ārējiem 
avotiem, un garantē, ka novērtējumā 
ievērotas Direktīvas 95/46/EK 6. pantā 
noteiktās nepieciešamības un samērīguma 
prasības. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kreditori nosaka atbilstošu kārtību 
patērētāja kredītspējas novērtēšanai. Tiek 
veikta regulāra šīs kārtības pārskatīšana un 
attiecīgo šīs kārtības datu atjaunināšana.

Or. en

Pamatojums

Kredīts īpašuma iegādei, lai to personiski (nevis izmantojot sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību palīdzību) izīrētu un lai veiktu darījumus, daļu mājokļa paredzot dzīvošanai un 
daļu — komercdarbībai, ir uzskatāms par tādu aizdevumu privātpersonai, kas nodrošināts ar 
īpašumu. Šādi kredīti tiks atmaksāti, izmantojot ieņēmumus, kas gūti, izīrējot nekustamo 
īpašumu, un tādēļ jāņem vērā drīzāk šie īres ieņēmumi, nevis patērētāja ienākumi.

Grozījums Nr. 224
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
kredītlīguma noslēgšanas kreditors rūpīgi

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
kredītlīguma noslēgšanas kreditors rūpīgi 
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novērtē patērētāja kredītspēju, pamatojoties 
uz tādiem kritērijiem kā, piemēram, 
patērētāja ienākumi, uzkrājumi, parādi un 
citas finanšu saistības. Šādu novērtējumu 
veic, pamatojoties uz vajadzīgo 
informāciju, ko kreditors vai attiecīgā 
gadījumā kredīta starpnieks ieguvis no 
patērētāja un no piemērotiem iekšējiem vai 
ārējiem avotiem, un garantē, ka 
novērtējumā ievērotas Direktīvas 95/46/EK 
6. pantā noteiktās nepieciešamības un 
samērīguma prasības. Dalībvalstis 
nodrošina, ka kreditori nosaka atbilstošu 
kārtību patērētāja kredītspējas 
novērtēšanai. Tiek veikta regulāra šīs 
kartības pārskatīšana un attiecīgo šīs 
kartības datu atjaunināšana.

novērtē patērētāja kredītspēju un to, vai 
patērētājs var atļauties slēgt kredītlīgumu 
un pildīt tā nosacījumus, pamatojoties uz 
tādiem publiskojamiem kritērijiem kā, 
piemēram, patērētāja ienākumi, uzkrājumi, 
parādi un citas finanšu saistības. Šādu 
novērtējumu veic, pamatojoties uz 
vajadzīgo informāciju, ko kreditors vai 
attiecīgā gadījumā kredīta starpnieks 
ieguvis no patērētāja un no piemērotiem 
iekšējiem vai ārējiem avotiem, un garantē, 
ka novērtējumā ievērotas Direktīvas 
95/46/EK 6. pantā noteiktās 
nepieciešamības un samērīguma prasības. 
Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori 
patērētāju interesēs nosaka atbilstošu 
kārtību, lai novērtētu patērētāja kredītspēju 
un to, vai patērētājs var atļauties slēgt 
kredītlīgumu un pildīt tā nosacījumus. 
Tiek veikta regulāra šīs kārtības 
pārskatīšana un attiecīgo šīs kārtības datu 
atjaunināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Patērētāja kredītspējas novērtēšanas 
mērķis cita starpā ir novērst pārmērīgi 
lielu parādsaistību uzņemšanos.
Maksājumu saistību neizpildes gadījumā 
kreditors uzņemas atbildību, ja viņš ir 
pieņēmis lēmumu, pamatojoties uz 
nekvalitatīvu patērētāja kredītspējas un 
kredītlīguma piemērotības novērtējumu. 
Ar bezatbildīgu aizdošanu saistītās 
izmaksas sedz kreditors.

Or. en
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Grozījums Nr. 226
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Attiecīgā gadījumā dalībvalstis 
nodrošina, ka, nosakot kredītsummas 
attiecību pret ķīlas vērtību, ir pienācīgi 
jānovērtē kredītlīguma nodrošināšanai 
izmantotā īpašuma vērtība. Kreditori dara 
zināmus visus novērtējumus un 
iespējamās radušās šaubas par īpašuma 
vērtību. Dalībvalstis nodrošina, ka 
novērtējumu veic neatkarīgas un atzītas 
puses.

Or. en

Pamatojums

Novērtējot patērētāja finansiālo nodrošinājumu, ir svarīga īpašuma vērtēšanas kvalitāte.

Grozījums Nr. 227
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Attiecīgā gadījumā dalībvalstis 
nodrošina, ka, nosakot kredītsummas 
attiecību pret ķīlas vērtību, ir pienācīgi 
jānovērtē kredītlīguma nodrošināšanai 
izmantotā īpašuma vērtība. Kreditori dara 
zināmus visus novērtējumus un 
iespējamās radušās šaubas par īpašuma 
vērtību. Dalībvalstis nodrošina, ka 
novērtējumu veic neatkarīgas un atzītas 
puses. Ja īpašuma vērtība nav tikusi 
pienācīgi novērtēta, tiesa var noteikt, ka 



PE475.786v01-00 76/117 AM\881849LV.doc

LV

pēc īpašuma nodošanas atpakaļ parāds 
pilnībā jāanulē.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja kredītspējas novērtējums liecina, ka 
patērētājs nespēs veikt kredīta atmaksu 
visā kredītlīguma darbības laikā, kreditors 
kredītu atsaka;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 229
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja kredītspējas novērtējums liecina, ka 
patērētājs nespēs veikt kredīta atmaksu 
visā kredītlīguma darbības laikā, kreditors 
kredītu atsaka;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kreditoram, protams, būtu jāņem vērā kredītspējas novērtējuma rādītāji, tomēr ierosinātais, 
neelastīgais noteikums varētu izraisīt nevēlamus rezultātus, proti, dažiem patērētājiem varētu 
tikt liegta piekļuve kredītiem bez jebkāda likumīga pamata. Būtu pietiekami, ja saskaņā ar
5. panta 1. punktu kreditoram tiktu noteikts pienākums rīkoties godīgi, taisnīgi un 
profesionāli, ievērojot patērētāja intereses, kad tiek pieņemts lēmums par kredīta piešķiršanu.
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Grozījums Nr. 230
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja kredītspējas novērtējums liecina, ka 
patērētājs nespēs veikt kredīta atmaksu 
visā kredītlīguma darbības laikā, kreditors 
kredītu atsaka;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 231
Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja kredītspējas novērtējums liecina, ka 
patērētājs nespēs veikt kredīta atmaksu 
visā kredītlīguma darbības laikā, kreditors 
kredītu atsaka;

a) ja kredītspējas novērtējums liecina, ka 
patērētājs nespēs izpildīt kredītlīgumā 
noteiktās saistības, un ja kreditors tomēr 
nolemj piešķirt kredītu, viņš piesardzības 
nolūkā nodrošina dokumentārus 
pierādījumus, ar kuriem apstiprina savu 
rīcību un atbalsta savu lēmumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 232
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja kredītspējas novērtējums liecina, ka 
patērētājs nespēs veikt kredīta atmaksu 
visā kredītlīguma darbības laikā, kreditors 

a) ja kredītspējas novērtējums liecina, ka
patērētājs nespēs veikt kredītlīgumā 
noteiktās saistības, un ja kreditors tomēr 
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kredītu atsaka; nolemj piešķirt kredītu, viņš, ja tas 
nepieciešams uzraudzības nolūkā, 
nodrošina dokumentārus pierādījumus, ar 
kuriem apstiprina savu rīcību un atbalsta 
savu lēmumu;

Or. en

Pamatojums

Nebūtu samērīgi ar likumu aizliegt piešķirt kredītus nepietiekamas kredītspējas novērtējuma 
gadījumā, jo tas būtu pretrunā ar līgumslēgšanas brīvību.

Grozījums Nr. 233
Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja kredīta pieteikums tiek noraidīts, 
kreditors informē patērētāju par atteikuma 
iemesliem nekavējoties un bez maksas;

b) ja kredīta pieteikums tiek noraidīts, 
patērētājs, ja viņš vēlas, var lūgt kreditoru 
informēt viņu par atteikuma iemesliem;

Or. fr

Grozījums Nr. 234
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja kredīta pieteikums tiek noraidīts, 
kreditors informē patērētāju par atteikuma 
iemesliem nekavējoties un bez maksas;

b) ja kredīta pieteikums tiek noraidīts, 
kreditors informē patērētāju nekavējoties 
un bez maksas;

Or. en

Pamatojums

Informācijas sniegšana par atteikuma iemesliem varētu izraisīt situāciju, kad patērētāji 
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maina pieteikumā ietverto informāciju un norāda nepatiesu informāciju.

Grozījums Nr. 235
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) Neskarot Direktīvas 95/46/EK 12. pantā 
noteiktās vispārējās piekļuves tiesības, ja 
kredīta pieteikums tiek noraidīts, 
pamatojoties uz automatizētu lēmumu vai 
lēmumu, kas balstīts uz automatizētu 
kredītspējas novērtējumu, kreditors 
nekavējoties un bez maksas to dara 
zināmu patērētājam, kā arī izskaidro 
patērētājam automatizēta lēmumu 
pieņemšanas procesa loģiku;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 236
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) Neskarot Direktīvas 95/46/EK 12. pantā 
noteiktās vispārējās piekļuves tiesības, ja 
kredīta pieteikums tiek noraidīts, 
pamatojoties uz automatizētu lēmumu vai 
lēmumu, kas balstīts uz automatizētu 
kredītspējas novērtējumu, kreditors 
nekavējoties un bez maksas to dara 
zināmu patērētājam, kā arī izskaidro 
patērētājam automatizēta lēmumu 
pieņemšanas procesa loģiku;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šis noteikums būtu jāsvītro, ņemot vērā Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi 15. pantu.

Grozījums Nr. 237
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) patērētājam ir iespēja pieprasīt, lai šāds 
lēmums tiktu pārskatīts manuāli.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kādu pievienoto vērtību šis noteikums var nodrošināt patērētājiem.

Grozījums Nr. 238
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) patērētājam ir iespēja pieprasīt, lai šāds 
lēmums tiktu pārskatīts manuāli.

f) patērētājam ir iespēja pieprasīt, lai šāds 
lēmums tiktu pārskatīts.

Or. en

Pamatojums

Manuāla pārskatīšana būtu īpaši apgrūtinoša kreditoriem.

Grozījums Nr. 239
Cristian Silviu Buşoi
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Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka, ja puses 
apsver patērētājam pieejamā kredīta 
apjoma palielināšanu pēc kredītlīguma 
noslēgšanas, tiek atjaunināta kreditora 
rīcībā esošā finanšu informācija par 
patērētāju, un pirms jebkura ievērojama 
kopējā kredīta apjoma palielinājuma tiek 
atkārtoti novērtēta patērētāja kredītspēja.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka, ja patērētājs 
lūdz palielināt kredīta apmēru pēc 
kredītlīguma noslēgšanas, tiek atjaunināta 
kreditora rīcībā esošā finanšu informācija 
par patērētāju, un pirms jebkura ievērojama 
kopējā kredīta apmēra palielinājuma tiek 
atkārtoti novērtēta patērētāja kredītspēja.

Or. en

Pamatojums

Kredīta kopējais apmērs var palielināties arī aizņēmuma likmju izmaiņu dēļ. Vajadzētu 
precizēt, ka finansiālā informācija būtu jāatjaunina tikai tad, ja patērētājs lūdz palielināt 
kredīta apmēru.

Grozījums Nr. 240
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Papildus pietērētāja kredītspējas 
novērtējumam dalībvalstis nodrošina, ka 
kreditori un kredīta starpnieki iegūst 
vajadzīgo informāciju par patērētāja 
personisko un finanšu situāciju, viņa 
vēlmēm un mērķiem, un izvērtē pietiekami 
lielu kredītlīgumu skaitu no sava produktu 
klāsta, lai noteiktu tos, kas patērētājam nav 
nepiemēroti, ņemot vērā viņa vajadzības, 
finanšu situāciju un personīgos apstākļus. 
Šādi apsvērumi balstāmi uz konkrētajam 
laikposmam atbilstoši atjauninātu 
informāciju, kā arī uz pamatotiem 
pieņēmumiem saistībā ar patērētāja 
situāciju plānotā kredītlīguma darbības 
laikā.

4. Papildus pietērētāja kredītspējas 
novērtējumam dalībvalstis nodrošina, ka 
kreditori un kredīta starpnieki iegūst 
vajadzīgo informāciju par patērētāja 
personisko un finanšu situāciju, viņa 
vēlmēm un mērķiem, un izvērtē pietiekami 
lielu kredītlīgumu skaitu no sava produktu 
klāsta, lai noteiktu tos, kas patērētājam ir 
vispiemērotākie, ņemot vērā viņa 
vajadzības, finanšu situāciju un personīgos 
apstākļus. Šādi apsvērumi balstāmi uz 
konkrētajam laikposmam atbilstoši 
atjauninātu informāciju, kā arī uz 
pamatotiem pieņēmumiem saistībā ar 
patērētāja situāciju plānotā kredītlīguma 
darbības laikā.
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Turklāt dalībvalstis nodrošina, lai jebkāds 
pieprasījums pēc informācijas būtu 
saistīts tikai ar kredītspējas novērtējumu 
un lai šajā sakarībā ievāktie dati netiktu 
izmantoti citiem mērķiem.  Patērētājam ir 
pilnīga piekļuve jebkādiem datiem, kas 
attiecas uz viņa personisko situāciju, un
nepieciešamības gadījumā viņam ir 
iespēja tos koriģēt.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Papildus pietērētāja kredītspējas 
novērtējumam dalībvalstis nodrošina, ka 
kreditori un kredīta starpnieki iegūst 
vajadzīgo informāciju par patērētāja 
personisko un finanšu situāciju, viņa 
vēlmēm un mērķiem, un izvērtē pietiekami 
lielu kredītlīgumu skaitu no sava 
produktu klāsta, lai noteiktu tos, kas 
patērētājam nav nepiemēroti, ņemot vērā 
viņa vajadzības, finanšu situāciju un 
personīgos apstākļus. Šādi apsvērumi 
balstāmi uz konkrētajam laikposmam 
atbilstoši atjauninātu informāciju, kā arī 
uz pamatotiem pieņēmumiem saistībā ar 
patērētāja situāciju plānotā kredītlīguma 
darbības laikā.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 242
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Papildus pietērētāja kredītspējas 
novērtējumam dalībvalstis nodrošina, ka 
kreditori un kredīta starpnieki iegūst 
vajadzīgo informāciju par patērētāja 
personisko un finanšu situāciju, viņa 
vēlmēm un mērķiem, un izvērtē pietiekami 
lielu kredītlīgumu skaitu no sava 
produktu klāsta, lai noteiktu tos, kas 
patērētājam nav nepiemēroti, ņemot vērā 
viņa vajadzības, finanšu situāciju un 
personīgos apstākļus. Šādi apsvērumi 
balstāmi uz konkrētajam laikposmam 
atbilstoši atjauninātu informāciju, kā arī 
uz pamatotiem pieņēmumiem saistībā ar 
patērētāja situāciju plānotā kredītlīguma 
darbības laikā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Teksta redakcijas dēļ šķiet, ka kreditoram informācija par patērētāja situāciju ir jāprasa 
divreiz — pirmo reizi, lai novērtētu kredītspēju, un otro reizi pēc tam, kas šis novērtējums ir 
veikts, lai izpildītu šajā punktā paredzētās saistības. Tādējādi tiktu radīta nevajadzīga 
birokrātija.

Grozījums Nr. 243
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 26. pantu un ievērojot 
27. panta un 28. panta nosacījumus, 
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras definēt 
un grozīt tos kritērijus, kas ņemami vērā 
kredītspējas novērtēšanas procesā, kā 
noteikts šā panta 1. punktā, kā arī, lai 
nodrošinātu to, ka kredītprodukti nav 
patērētājam nepiemēroti, kā noteikts šā 
panta 4. punktā.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 244
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētāji 
kreditoriem un atbilstošā gadījumā kredīta 
starpniekiem sniedz pilnīgu un patiesu
informāciju par savu finanšu situāciju un 
personīgajiem apstākļiem kredīta 
pieteikuma procesa kontekstā. Šāda 
informācija vajadzības gadījumā jāpamato 
ar dokumentāriem pierādījumiem no 
neatkarīgi pārbaudāmiem avotiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori un 
atbilstošā gadījumā kredīta starpnieki 
pieprasa no patērētājiem visu 
nepieciešamo informāciju par viņu finanšu 
situāciju un personīgajiem apstākļiem 
kredīta pieteikuma procesa kontekstā. Šāda 
informācija vajadzības gadījumā jāpamato 
ar dokumentāriem pierādījumiem no 
neatkarīgi pārbaudāmiem avotiem.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz informāciju, kas patērētājam 
jānodrošina, lai kreditors varētu veikt sīku 
patērētāja kredītspējas novērtējumu un 
pieņemt lēmumu par kredīta piešķiršanu, 
dalībvalstis nodrošina, ka kreditori 
pirmslīguma stadijā patērētajam skaidri 
norāda, kāda informācija jāiesniedz, tostarp 
attiecīgos gadījumos no neatkarīgi 
pārbaudāmiem avotiem. Dalībvalstis arī 
nodrošina, ka kreditori patērētājam norāda 
precīzu šādas informācijas iesniegšanas 
termiņu.

Attiecībā uz informāciju, kas jāpieprasa no 
patērētāja saskaņā ar 1. punktu, 
dalībvalstis nodrošina, ka kreditori 
pirmslīguma stadijā patērētajam skaidri 
norāda, kāda informācija jāiesniedz, tostarp 
attiecīgos gadījumos no neatkarīgi 
pārbaudāmiem avotiem. Dalībvalstis arī 
nodrošina, ka kreditori patērētājam norāda 
precīzu šādas informācijas iesniegšanas 
termiņu.

Or. en
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Grozījums Nr. 246
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, lai kreditori un 
atbilstošā gadījumā kredīta starpnieki ar 
pienācīgu rūpību pārliecinātos, vai 
patērētājs ir sniedzis nepieciešamo 
informāciju, kā noteikts 1. punktā. 
Dalībvalstis nodrošina, lai pēc tam, kad 
patērētājam ir sniegts kredīta 
piedāvājums, kreditors nevarētu 
patērētājam noteikt nekādas sankcijas par 
to, ka patērētājs nav sniedzis pilnīgu 
informāciju, ja kreditors vai atbilstošā 
gadījumā kredīta starpnieks nav prasījis 
no patērētāja šādu informāciju vai nav ar 
pienācīgu rūpību pārliecinājies, ka 
patērētājs ir sniedzis pilnīgu informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts visiem kreditoriem 
nodrošina nediskriminējošu piekļuves 
iespēju tām datubāzēm, kas attiecīgajā 
dalībvalstī tiek izmantotas patērētāju 
kredītspējas novērtēšanai un patērētāju 
kredītsaistību izpildes uzraudzībai visā 
kredītlīguma darbības laikā. Šādas 
datubāzes ietver gan tās, kuras uztur privāti 
kredītbiroji un kredītinformācijas 

1. Katra dalībvalsts visiem kreditoriem 
nodrošina nediskriminējošu piekļuves 
iespēju tām datubāzēm, kas attiecīgajā 
dalībvalstī tiek izmantotas patērētāju 
kredītspējas novērtēšanai un patērētāju 
kredītsaistību izpildes uzraudzībai visā 
kredītlīguma darbības laikā. Šādas 
datubāzes ietver gan tās, kuras uztur privāti 
kredītbiroji un kredītinformācijas 
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aģentūras, gan arī publiskie kredītreģistri. aģentūras, gan arī publiskie kredītreģistri.

Pārrobežu līmenī var apmainīties tikai ar 
negatīvajiem kredītdatiem, tostarp ar 
informāciju par to, ka šādu negatīvu 
kredītdatu nav.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 26. pantu un ievērojot 
27. panta un 28. panta nosacījumus, 
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras definēt 
vienotus kredītreģistrācijas kritērijus un 
datu apstrādes nosacījumus, kas 
piemērojami šā panta 1. punktā 
minētajām datubāzēm.

svītrots

Konkrētāk, šādos deleģētajos aktos 
nosaka šādām datubāzēm piemērojamo 
reģistrācijas slieksni un sniedz šādās 
datubāzēs izmantoto pamatjēdzienu 
saskaņotas definīcijas .

Or. en

Pamatojums

Ja šis noteikums par deleģētajām pilnvarām netiks svītrots, var rasties situācija, kad nāksies 
veidot datubāzes, iekļaujot tajās pozitīvos kredītdatus. Somijā pašlaik var veidot tikai tādas 
datubāzes, kurās ietverti negatīvie kredītdati. Izmantojot deleģētās pilnvaras, nevajadzētu 
ieviest izmaiņas, kas ietekmē vispārējo politiku, piem., datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 249
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 26. pantu un ievērojot 
27. panta un 28. panta nosacījumus, 
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras definēt 
vienotus kredītreģistrācijas kritērijus un 
datu apstrādes nosacījumus, kas 
piemērojami šā panta 1. punktā 
minētajām datubāzēm.

svītrots

Konkrētāk, šādos deleģētajos aktos 
nosaka šādām datubāzēm piemērojamo 
reģistrācijas slieksni un sniedz šādās 
datubāzēs izmantoto pamatjēdzienu 
saskaņotas definīcijas.

Or. en

Pamatojums

Tā kā finanšu pakalpojumu nozarē svarīga loma ir kredītbirojiem, ir neatbilstoši noteikt 
šādas definīcijas, izmantojot deleģētus aktus. Vienotu kredītreģistrācijas kritēriju definēšana 
un datu apstrādes nosacījumu izveide būtu saistīta ar pārāk lielām izmaksām kredītreģistriem 
un jo īpaši patērētājiem un kreditoriem. Nav pierādījumu, ka šādas izmaksas attaisnos 
nekustamā īpašuma tirgus plašākas attīstības stimulāciju. Var rasties neplānotas sekas.

Grozījums Nr. 250
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 26. pantu un ievērojot 27. panta 
un 28. panta nosacījumus, Komisijai tiek 
piešķirtas pilnvaras definēt vienotus 
kredītreģistrācijas kritērijus un datu 
apstrādes nosacījumus, kas piemērojami šā 
panta 1. punktā minētajām datubāzēm.

Saskaņā ar 26. pantu un ievērojot 27. panta 
un 28. panta nosacījumus, Komisijai tiek 
piešķirtas pilnvaras definēt vienotus 
kredītreģistrācijas kritērijus attiecībā uz 
negatīviem kredītdatiem un datu apstrādes 
nosacījumus, kas piemērojami šā panta 
1. punktā minētajām datubāzēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 251
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina, lai lēmumi, 
kurus pieņēmušas par datu aizsardzību 
atbildīgās iestādes vai tiesas patērētāja 
piederības dalībvalstī vai citā dalībvalstī, 
kurā ir dati par patērētāju, tiktu tieši tāpat 
ievēroti un īstenoti jebkurā citā dalībvalstī 
bez nepieciešamības patērētājam sākt 
administratīvus un tiesas procesus. Šādi 
lēmumi cita starpā attiecas uz tādiem 
gadījumiem kā nepareizi dati vai nepareizi 
norādīti dati, nepareizi vākti dati, kļūdaini 
pieņēmumi, apstrīdēti dati un jebkādām 
ar šiem gadījumiem saistītām darbībām, 
tostarp uz šādu datu dzēšanu, labošanu, 
komentēšanu vai izmantošanas 
aizliegšanu. Dalībvalstis nodrošina, lai 
patērētāji tiktu informēti par pārrobežu 
apmaiņu ar datiem par patērētāju.
Pēc datu labošanas patērētāji ir tiesīgi 
prasīt atkārtotu kredītspējas novērtējumu 
ar tam sekojošu pielāgojumu izdarīšanu 
viņu kredītlīgumos, un viņiem pienākas 
kompensācija par turpmākajiem 
izdevumiem, kas saistīti ar datu labošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs direktīvas mērķiem "konsultācijas" ir 
no kredīta piešķiršanas neatkarīgs 
pakalpojums. Šāds pakalpojums var tikt 

1. Saskaņā ar šo direktīvu „neatkarīgas
konsultācijas par mājokļa kredītu” ir no 
kredīta piešķiršanas neatkarīgs 
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piedāvāts kā konsultācija tikai tad, ja 
patērētājam ir skaidri pakalpojuma 
sniedzēja atalgojuma principi.

pakalpojums. Šādu pakalpojumu var 
piedāvāt kā neatkarīgu konsultāciju par 
mājokļa kredītu tikai tad, ja patērētājam ir 
skaidri pakalpojuma sniedzēja atalgojuma 
principi un ja pakalpojumu sniedzējam 
nav interešu konflikta ar patērētāju.
Konsultanti mājokļa kredīta jautājumos 
var uzskatīt sevi par neatkarīgiem tikai 
tad, ja viņi ņem vērā visu tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kreditors vai 
kredīta starpnieks konkrētā darījuma 
kontekstā informē patērētāju par to, vai 
konsultācija tiek vai tiks sniegta. To 
iespējams izdarīt, papildinot pirmslīguma 
informāciju. Gadījumos, kad patērētājiem 
tiek sniegta konsultācija, dalībvalstis 
papildus 5. pantā un 6. pantā noteiktajām 
prasībām nodrošina, ka kreditori un kredīta 
starpnieki:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kreditors vai 
kredīta starpnieks konkrētā darījuma 
kontekstā informē patērētāju par to, vai 
viņam tiks sniegta konsultācija, un 
attiecīgā gadījumā norāda maksu, kuru 
patērētājam vajadzēs samaksāt par šādu 
konsultāciju. To iespējams izdarīt, 
papildinot pirmslīguma informāciju. 
Gadījumos, kad patērētājiem tiek sniegta 
konsultācija, dalībvalstis papildus 5. pantā 
un 6. pantā noteiktajām prasībām 
nodrošina, ka kreditori un kredīta 
starpnieki:

Or. en

Pamatojums

Formulējuma precizējums, lai nepārprotami tiktu nošķirti gadījumi, kad konsultācijas netiek 
sniegtas un kad tās tiek sniegtas.

Grozījums Nr. 254
Phil Prendergast
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apsver pietiekami lielu tirgū pieejamo 
kredītlīgumu skaitu, kas ļautu ieteikt 
patērētāja vajadzībām, finanšu situācijai un 
personiskajai situācijai vispiemērotākos 
kredītlīgumus.

a) apsver pietiekami lielu tirgū pieejamo 
kredītlīgumu un pakalpojumu sniedzēju
skaitu, kas ļautu ieteikt patērētāja 
vajadzībām, finanšu situācijai un 
personiskajai situācijai vispiemērotākos 
kredītlīgumus.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apsver pietiekami lielu tirgū pieejamo 
kredītlīgumu skaitu, kas ļautu ieteikt 
patērētāja vajadzībām, finanšu situācijai un 
personiskajai situācijai vispiemērotākos
kredītlīgumus.

a) informē patērētāju par to kredītlīgumu 
klāstu, kurus tie apsver, lai patērētājs 
izprastu, kāds pamatojums ir bijis 
ieteikumam par patērētāja vajadzībām, 
finanšu situācijai un personiskajai situācijai 
piemērotiem kredītlīgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apsver pietiekami lielu tirgū pieejamo 
kredītlīgumu skaitu, kas ļautu ieteikt 
patērētāja vajadzībām, finanšu situācijai un 
personiskajai situācijai vispiemērotākos 
kredītlīgumus.

a) apsver pietiekami lielu kredītlīgumu 
skaitu no kreditora vai kredīta starpnieka 
piedāvāto produktu klāsta, kas ļautu 
ieteikt patērētāja vajadzībām, finanšu 
situācijai un personiskajai situācijai 
vispiemērotākos kredītlīgumus.
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Or. en

Pamatojums

Būtu neiespējami lūgt kreditoriem konsultāciju par citu kreditoru piedāvājumiem.

Grozījums Nr. 257
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) dokumentē patērētājam sniegtās 
kreditoru un kredīta starpnieku 
neatkarīgās konsultācijas par mājokļa 
kredītu.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
atbalstītas neatkarīgas struktūras sniedz 
patērētājiem precīzu un objektīvu 
informāciju par pietiekami lielu tirgū 
pieejamu kredītlīgumu skaitu.

Or. en

Pamatojums

Neatkarīgas iestādes varētu patērētājiem sniegt neatkarīgu un objektīvu informāciju. Šī 
iespēja papildinātu kreditoru vai kredīta starpnieku sniegtās konsultācijām vai būtu 
alternatīva šādām konsultācijām.
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Grozījums Nr. 259
Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētajam ir 
likumiskas vai līgumiskas tiesības izpildīt 
savas kredītlīgumā noteiktās saistības 
pirms šā līguma termiņa beigām. Šādos 
gadījumos viņam ir tiesības uz kredīta 
kopējo izmaksu samazinājumu, kas 
veidojas no procentiem un izmaksām 
līguma atlikušajā termiņā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētajam ir 
likumiskas tiesības izpildīt savas 
kredītlīgumā noteiktās saistības pirms šā 
līguma termiņa beigām. Šādos gadījumos 
viņam ir tiesības uz kredīta kopējo izmaksu 
samazinājumu, kas veidojas no procentiem 
un izmaksām līguma atlikušajā termiņā.

Or. fr

Grozījums Nr. 260
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētajam ir 
likumiskas vai līgumiskas tiesības izpildīt 
savas kredītlīgumā noteiktās saistības 
pirms šā līguma termiņa beigām. Šādos 
gadījumos viņam ir tiesības uz kredīta 
kopējo izmaksu samazinājumu, kas 
veidojas no procentiem un izmaksām 
līguma atlikušajā termiņā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētajam ir 
likumiskas vai līgumiskas tiesības pilnībā 
vai daļēji izpildīt savas kredītlīgumā 
noteiktās saistības pirms šā līguma termiņa 
beigām. Šādos gadījumos viņam ir tiesības 
uz kredīta kopējo izmaksu samazinājumu, 
kas veidojas no procentiem un izmaksām 
līguma atlikušajā termiņā.

Or. en

Pamatojums

Pieskaņošana Patēriņa kredīta direktīvas 16. panta 1. punktam. Ir svarīgi, lai patērētājam 
būtu tiesības uz aizdevuma daļas pirmstermiņa atmaksu.
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Grozījums Nr. 261
María Irigoyen Pérez

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētajam ir 
likumiskas vai līgumiskas tiesības izpildīt 
savas kredītlīgumā noteiktās saistības 
pirms šā līguma termiņa beigām. Šādos 
gadījumos viņam ir tiesības uz kredīta 
kopējo izmaksu samazinājumu, kas 
veidojas no procentiem un izmaksām 
līguma atlikušajā termiņā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētajam ir 
likumiskas tiesības izpildīt savas 
kredītlīgumā noteiktās saistības pirms šā 
līguma termiņa beigām. Šādos gadījumos 
viņam ir tiesības uz kredīta kopējo izmaksu 
samazinājumu, kas veidojas no procentiem 
un izmaksām līguma atlikušajā termiņā.

Or. es

Grozījums Nr. 262
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētajam ir 
likumiskas vai līgumiskas tiesības izpildīt 
savas kredītlīgumā noteiktās saistības 
pirms šā līguma termiņa beigām. Šādos 
gadījumos viņam ir tiesības uz kredīta 
kopējo izmaksu samazinājumu, kas 
veidojas no procentiem un izmaksām 
līguma atlikušajā termiņā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētajam ir 
likumiskas tiesības izpildīt savas 
kredītlīgumā noteiktās saistības pirms šā 
līguma termiņa beigām. Šādos gadījumos 
viņam ir tiesības uz kredīta kopējo izmaksu 
samazinājumu, kas veidojas no procentiem 
un izmaksām līguma atlikušajā termiņā.

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem katrā zinā vajadzētu būt tiesībām uz pirmstermiņa atmaksu saskaņā ar šā panta 
nosacījumiem.
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Grozījums Nr. 263
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka 1. punktā 
noteikto tiesību izmantošana iespējama, 
ievērojot konkrētus nosacījumus. Šādi 
nosacījumi var ietvert tiesību izmatošanas 
laika ierobežojumu, atšķirīgus 
noteikumus atkarībā no aizņēmuma 
procentu likmes veida vai ierobežojumus 
attiecībā uz apstākļiem, kuros šīs tiesības 
var izmantot. Dalībvalstis var arī noteikt, 
ka kreditors ir tiesīgs saņemt taisnīgu un 
objektīvi pamatotu kompensāciju par 
iespējamām izmaksām, kas tieši saistītas 
ar kredīta pirmstermiņa atmaksu. Jebkurā 
gadījumā, ja pirmstermiņa atmaksa notiek 
laikposmā, kuram noteikta aizņēmuma 
likme, dalībvalstis var paredzēt, ka šo 
tiesību īstenošana atkarīga no patērētāja 
īpašas ieinteresētības.

Dalībvalstis nodrošina, lai to tirgū tiktu 
ievēroti šādi principi:

a) patērētājs jebkurā laikā var īstenot 
tiesības uz kredīta pirmstermiņa atmaksu;
b) noteikt maksu par kredīta pirmstermiņa 
atmaksu nav atļauts. Dalībvalstis var 
ierobežot ar kredīta pirmstermiņa 
atmaksu saistīto izdevumu kompensācijas 
vai vispār atcelt šādu kompensāciju 
atbilstoši attiecīgās dalībvalsts mājokļa 
kredītu tirgus īpatnībām;
c) ja kompensācija vēl nav noteikta vai 
ierobežota zemākā līmenī, to aprēķina, 
izmantojot pienācīgi definētu un 
pārredzamu metodi. Patērētājiem izmaksā 
kompensāciju, ja viņi kredītu pirms 
termiņa atmaksā laikā, kad tirgus likme ir 
izdevīga kreditoram;
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d) patērētājus informē par viņu tiesībām 
uz kredīta pirmstermiņa atmaksu un par 
paredzamo kompensācijas summu jau 
pirms līguma noslēgšanas atbilstoši katras 
dalībvalsts īpatnībām;

e) mainīgās likmes līgumu gadījumā 
kompensāciju par kredīta pirmstermiņa 
atmaksu nav ļauts noteikt;
f) nemainīgās likmes līgumu gadījumā 
kredīta pirmstermiņa atmaksa ir atļauta, 
nenosakot nekādu kompensāciju līdz 
noteikta perioda beigām. Dalībvalstīm ir 
atļauts noteikt šādu noteiktu periodu 
maksimālo ilgumu;
g) ja kredīts tiek refinansēts citā 
kredītiestādē, iespējamā maksa par 
hipotēkas reģistrāciju tiek ierobežota vai 
atcelta;
h) līgumos var paredzēt papildu iespējas 
veikt kredīta pirmstermiņa atmaksu bez 
nepieciešamības maksāt kompensāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 264
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka 1. punktā 
noteikto tiesību izmantošana iespējama, 
ievērojot konkrētus nosacījumus. Šādi 
nosacījumi var ietvert tiesību izmatošanas 
laika ierobežojumu, atšķirīgus noteikumus 
atkarībā no aizņēmuma procentu likmes 
veida vai ierobežojumus attiecībā uz 
apstākļiem, kuros šīs tiesības var izmantot. 
Dalībvalstis var arī noteikt, ka kreditors ir 
tiesīgs saņemt taisnīgu un objektīvi 
pamatotu kompensāciju par iespējamām 
izmaksām, kas tieši saistītas ar kredīta 

Dalībvalstis var noteikt, ka 1. punktā 
noteikto tiesību izmantošana iespējama, 
ievērojot konkrētus nosacījumus. Šādi 
nosacījumi var ietvert tiesību izmatošanas 
laika ierobežojumu, atšķirīgus noteikumus 
atkarībā no aizņēmuma procentu likmes 
veida vai ierobežojumus attiecībā uz 
apstākļiem, kuros šīs tiesības var izmantot. 
Dalībvalstis var arī noteikt, ka kreditors ir 
tiesīgs saņemt taisnīgu un objektīvi 
pamatotu kompensāciju par iespējamām 
izmaksām, kas tieši saistītas ar kredīta 
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pirmstermiņa atmaksu. Jebkurā gadījumā, 
ja pirmstermiņa atmaksa notiek laikposmā, 
kuram noteikta aizņēmuma likme, 
dalībvalstis var paredzēt, ka šo tiesību 
īstenošana atkarīga no patērētāja īpašas
ieinteresētības.

pirmstermiņa atmaksu. Jebkurā gadījumā, 
ja pirmstermiņa atmaksa notiek laikposmā, 
kuram noteikta aizņēmuma likme, 
dalībvalstis var paredzēt, ka šo tiesību 
īstenošana atkarīga no patērētāja 
likumīgajām interesēm.

Or. de

Grozījums Nr. 265
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka 1. punktā 
noteikto tiesību izmantošana iespējama, 
ievērojot konkrētus nosacījumus. Šādi 
nosacījumi var ietvert tiesību izmatošanas 
laika ierobežojumu, atšķirīgus noteikumus 
atkarībā no aizņēmuma procentu likmes 
veida vai ierobežojumus attiecībā uz 
apstākļiem, kuros šīs tiesības var izmantot. 
Dalībvalstis var arī noteikt, ka kreditors ir 
tiesīgs saņemt taisnīgu un objektīvi 
pamatotu kompensāciju par iespējamām 
izmaksām, kas tieši saistītas ar kredīta 
pirmstermiņa atmaksu. Jebkurā gadījumā, 
ja pirmstermiņa atmaksa notiek laikposmā, 
kuram noteikta fiksēta aizņēmuma likme, 
dalībvalstis var paredzēt, ka šo tiesību 
īstenošana atkarīga no patērētāja īpašas 
ieinteresētības.

Dalībvalstis var noteikt, ka 1. punktā 
noteikto tiesību izmantošana iespējama, 
ievērojot konkrētus nosacījumus. Šādi 
nosacījumi var ietvert tiesību izmatošanas 
laika ierobežojumu, atšķirīgus noteikumus 
atkarībā no aizņēmuma procentu likmes 
veida vai ierobežojumus attiecībā uz 
apstākļiem, kuros šīs tiesības var izmantot. 
Dalībvalstis var arī noteikt, ka kreditors ir 
tiesīgs saņemt taisnīgu un objektīvi 
pamatotu kompensāciju par iespējamām 
izmaksām, kas tieši saistītas ar kredīta 
pirmstermiņa atmaksu. Jebkurā gadījumā, 
ja pirmstermiņa atmaksa notiek laikposmā, 
kuram noteikta fiksēta aizņēmuma 
likme, — vai nu tas ir kredītlīguma 
darbības laiks, vai vēlāks posms —,
dalībvalstis var paredzēt, ka šo tiesību 
īstenošana atkarīga no patērētāja īpašas 
ieinteresētības.

Or. de

Grozījums Nr. 266
Damien Abad
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka 1. punktā 
noteikto tiesību izmantošana iespējama, 
ievērojot konkrētus nosacījumus. Šādi 
nosacījumi var ietvert tiesību izmatošanas 
laika ierobežojumu, atšķirīgus 
noteikumus atkarībā no aizņēmuma 
procentu likmes veida vai ierobežojumus 
attiecībā uz apstākļiem, kuros šīs tiesības 
var izmantot. Dalībvalstis var arī noteikt,
ka kreditors ir tiesīgs saņemt taisnīgu un 
objektīvi pamatotu kompensāciju par 
iespējamām izmaksām, kas tieši saistītas ar 
kredīta pirmstermiņa atmaksu. Jebkurā 
gadījumā, ja pirmstermiņa atmaksa notiek 
laikposmā, kuram noteikta aizņēmuma 
likme, dalībvalstis var paredzēt, ka šo 
tiesību īstenošana atkarīga no patērētāja 
īpašas ieinteresētības.

Dalībvalstis var noteikt, ka kreditors 
pamatotos gadījumos ir tiesīgs saņemt 
taisnīgu kompensāciju par iespējamām 
izmaksām, kas tieši saistītas ar kredīta 
pirmstermiņa atmaksu. Šī kompensācija 
būtu jāaprēķina, izmantojot pārredzamu 
metodi, kas noteikta pirms līguma 
parakstīšanas.

Patērētājs precīzi jāinformē par 1. punktā 
minētajām tiesībām, kompensācijas 
apmēru un tās aprēķināšanas metodi.

Or. fr

Grozījums Nr. 267
María Irigoyen Pérez

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka 1. punktā 
noteikto tiesību izmantošana iespējama, 
ievērojot konkrētus nosacījumus. Šādi 
nosacījumi var ietvert tiesību izmatošanas 
laika ierobežojumu, atšķirīgus 
noteikumus atkarībā no aizņēmuma 
procentu likmes veida vai ierobežojumus 
attiecībā uz apstākļiem, kuros šīs tiesības 
var izmantot. Dalībvalstis var arī noteikt, 

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori 
nenosaka sodus patērētājiem, kas īsteno
1. punktā noteiktās tiesības, un saglabā 
kreditora kompensāciju, vienlaikus 
nodrošinot tirgus efektivitāti.
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ka kreditors ir tiesīgs saņemt taisnīgu un 
objektīvi pamatotu kompensāciju par 
iespējamām izmaksām, kas tieši saistītas 
ar kredīta pirmstermiņa atmaksu. Jebkurā 
gadījumā, ja pirmstermiņa atmaksa notiek 
laikposmā, kuram noteikta aizņēmuma
likme, dalībvalstis var paredzēt, ka šo 
tiesību īstenošana atkarīga no patērētāja 
īpašas ieinteresētības.

Or. es

Grozījums Nr. 268
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka 1. punktā 
noteikto tiesību izmantošana iespējama, 
ievērojot konkrētus nosacījumus. Šādi 
nosacījumi var ietvert tiesību izmatošanas 
laika ierobežojumu, atšķirīgus noteikumus 
atkarībā no aizņēmuma procentu likmes 
veida vai ierobežojumus attiecībā uz 
apstākļiem, kuros šīs tiesības var izmantot. 
Dalībvalstis var arī noteikt, ka kreditors ir 
tiesīgs saņemt taisnīgu un objektīvi 
pamatotu kompensāciju par iespējamām 
izmaksām, kas tieši saistītas ar kredīta 
pirmstermiņa atmaksu. Jebkurā gadījumā, 
ja pirmstermiņa atmaksa notiek laikposmā, 
kuram noteikta aizņēmuma likme, 
dalībvalstis var paredzēt, ka šo tiesību 
īstenošana atkarīga no patērētāja īpašas 
ieinteresētības.

Dalībvalstis var noteikt, ka 1. punktā 
noteikto tiesību izmantošana iespējama, 
ievērojot konkrētus nosacījumus. Šādi 
nosacījumi var ietvert tiesību izmatošanas 
laika ierobežojumu, atšķirīgus noteikumus 
atkarībā no aizņēmuma procentu likmes 
veida vai ierobežojumus attiecībā uz 
apstākļiem, kuros šīs tiesības var izmantot. 
Ja dalībvalstis paredz šādus nosacījumus, 
tie nedrīkst padarīt 1. punktā minēto 
tiesību izmantošanu pārāk sarežģītu vai 
apgrūtinošu patērētājam.

Dalībvalstis arī nosaka, ka kreditors ir 
tiesīgs saņemt taisnīgu un objektīvi 
pamatotu kompensāciju par iespējamām 
izmaksām un zaudējumiem, kas tieši 
saistīti ar kredīta pirmstermiņa atmaksu. 
Jebkurā gadījumā, ja pirmstermiņa atmaksa 
notiek laikposmā, kuram noteikta 
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aizņēmuma likme, dalībvalstis var 
paredzēt, ka šo tiesību īstenošana atkarīga 
no patērētāja likumīgajām interesēm.

Or. en

Pamatojums

Tā kā patērētājiem vienmēr vajadzētu būt tiesībām uz kredīta pirmstermiņa atmaksu, šo 
tiesību īstenošana varētu kreditoram radīt zaudējumus. Būtu taisnīgi, ja kreditori saņemtu 
kompensāciju par zaudējumiem, kas ir tieši saistīti ar kredīta pirmstermiņa atmaksu. 
Jānodrošina, lai kompensācijas aprēķināšanas metode būtu pēc iespējas pārredzamāka 
patērētājam.

Grozījums Nr. 269
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalstis paredz šādus nosacījumus, 
tie nedrīkst padarīt 1. punktā minēto 
tiesību izmantošanu patērētājam pārāk 
sarežģītu vai apgrūtinošu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 270
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Mājokļa nekustamā īpašuma vērtēšana
1. Dalībvalstis nodrošina, ka vērtētāji, 
kuri vērtē mājokļa nekustamo īpašumu, 
lai noteiktu nodrošinājuma vērtību 
kredītlīgumos, veic vērtējumu atbilstoši 
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starptautiskajiem vērtēšanas standartiem.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka vērtētāji, kas 
veic vērtējumus, kurus izmanto kreditors, 
lai noteiktu nodrošinājuma vērtību, un tie, 
kas atbild par vērtētāja izraudzīšanos, 
uztic tam sagatavot vērtējuma ziņojumu 
un uzrauga vērtēšanas norisi, ir 
pietiekami neatkarīgi no kreditora, 
patērētāja un attiecīgos gadījumos kredīta 
starpnieka, lai nodrošinātu objektīvu un 
taisnīgu vērtējumu.
Vērtētāju profesionālās kompetences 
noteikšanai dalībvalstis var noteikt tādus 
papildu kritērijus kā akreditēta 
sertifikācija, apstiprināta apmācība un 
darba izpildes uzraudzība. Šādi kritēriji 
neietver prasību, ka vērtētājam jābūt 
reģistrētam to teritorijā.
Lai nodrošinātu pārredzamību un 
precizitāti īpašuma vērtēšanas ziņojumos, 
dalībvalstis nodrošina, ka tiek publiskoti 
visi sākotnējie tirgū pieejamie dati par 
īpašumiem un darījumiem, lai tos viegli 
varētu izmantot atkārtoti.

Or. en

Pamatojums

Vienotu vērtēšanas standartu pieņemšana veicina pārrobežu kreditēšanas darbības un 
palielina īpašuma vērtējuma ziņojumu ticamību ārvalstīs.  Kredīta piešķiršanas lēmumu
pieņemšanas process būtu jāstrukturē tā, lai nodrošinātu, ka tās personas, kas atbildīgas par 
īpašuma vērtējuma izpildi un šā procesa uzraudzību, ir neatkarīgas, pieņemot lēmumus. 
Rūpīga profesionālās kvalifikācijas pārbaude ir būtiska, lai nodrošinātu, ka vērtētājs savā 
darbībā ievēro kopēju ētikas kodeksu. Ļoti liela nozīme ir datu precizitātei un pieejamībai, kā 
īpaši noteikts Direktīvā 98/2003/EK.

Grozījums Nr. 271
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kredīta starpniekiem 3. panta e) punktā 
minēto darbību veikšanai piederības 
dalībvalsts kompetentā iestāde piešķir 
licenci, kā noteikts 4. pantā. Šādu licenci 
piešķir, pamatojoties uz kredīta starpnieka 
piederības dalībvalstī noteiktajām 
prasībām, un tajās ietver 20. pantā noteikto 
profesionālo prasību izpildi.

1. Lai kredīta starpnieki varētu veikt
3. panta e) punktā minētās darbības, tiem 
ir jābūt licencētiem vai reģistrētiem savas
piederības dalībvalsts kompetentajā 
iestādē, kā noteikts 4. pantā. Šādu licenci 
piešķir vai reģistrāciju izdara, 
pamatojoties uz kredīta starpnieka 
piederības dalībvalstī noteiktajām 
prasībām, un tajās ietver 6. un 21. pantā
noteikto prasību izpildi. Tas, kas turpmāk 
tekstā ir attiecināts uz licencēšanu, 
attiecas arī uz reģistrāciju.

Or. en

Pamatojums

Raugoties no patērētāja aizsardzības viedokļa, būtiskākais ir tas, ka kredīta starpniekiem ir 
pienākums izpildīt 6. un 21. pantā noteiktās prasības. Tas, vai šī procedūra jādēvē par 
licencēšanu vai reģistrāciju, būtu jāizlemj dalībvalstīm atkarībā no to administratīvajām 
tradīcijām. Šajā kontekstā būtu jāatzīmē, ka saskaņā ar Direktīvu 2002/92/EK reģistrācija ir 
nepieciešama apdrošināšanas starpniekiem.

Grozījums Nr. 272
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka licencētu 
kredīta starpnieku darbību uzrauga to 
piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, 
kā noteikts 4. pantā.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka licencētu 
kredīta starpnieku darbību uzrauga to 
attiecīgās uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kā noteikts 4. pantā.
Uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm ir tiesības iejaukties, ja licencēti 
kredīta starpnieki nepilda šajā direktīvā 
noteiktos pienākumus un saistības. 
Uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm ir tiesības atteikt kredīta 
starpniekiem uzturēšanās atļauju, ja tām 
ir pamatots iemesls apšaubīt, ka 
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starpnieki, kas vēlas uzturēties šajās 
valstīs, atbilst šajā direktīvā minētajiem 
priekšnoteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu regulatīvajām iestādēm būtu jāsaglabā darbības un ziņošanas prasības attiecībā 
uz starpniekiem, kas darbojas šo valstu jurisdikcijā, lai nodrošinātu augstu patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 273
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis ir tiesīgas ierobežot 
jebkādus patērētāju maksājumus 
kreditoriem un kredīta starpniekiem pirms 
faktiskās kredītlīguma noslēgšanas.

Or. en

Pamatojums

Šis ir svarīgs noteikums, lai novērstu krāpšanas mēģinājumus.

Grozījums Nr. 274
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kredīta starpnieks ir izveidojis filiāli 
nevis savā piederības dalībvalstī, bet citā 
dalībvalstī, tad tās dalībvalsts kompetentā 
iestāde, kurā atrodas filiāle, uzņemas 
atbildību un nodrošina, ka šīs filiāles 
sniegtie pakalpojumi tās teritorijā atbilst 
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5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 
17. un 18. pantā noteiktajiem 
pienākumiem un pasākumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar šiem pantiem.
Tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, 
kurā atrodas filiāle, ir tiesības pārbaudīt 
filiāles pasākumus un pieprasīt veikt 
izmaiņas, kas noteikti vajadzīgas, lai 
kompetentajai iestādei sniegtu iespēju 
nodrošināt to saistību izpildi, kas 
paredzētas 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 
13., 14., 15., 17. un 18. pantā un atbilstoši 
šiem pantiem noteiktajos pasākumos 
attiecībā uz pakalpojumiem un/vai 
darbībām, ko filiāle veic tās teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, lai uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes spētu reglamentēt to teritorijā 
veikto uzņēmējdarbību, ņemot vērā tās ietekmi uz patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 275
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gadījumos, kad uzņēmējai dalībvalstij ir 
skaidrs un uzskatāms pamatojums secināt, 
ka kredīta starpnieks, kas tās teritorijā 
darbojas, īstenojot savu pakalpojumu 
sniegšanas brīvību vai ar filiāles 
starpniecību, pārkāpj šajā direktīvā 
noteiktos pienākumus, dalībvalsts par 
saviem konstatējumiem informē piederības 
dalībvalsts kompetento iestādi, kura veic 
attiecīgus pasākumus. Gadījumos, kad par 
spīti piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes veiktajiem pasākumiem kredīta 
starpnieks turpina darboties veidā, kas 
kaitē uzņēmējas dalībvalsts patērētāju 
interesēm vai pareizai tirgu darbībai, 

4. Gadījumos, kad uzņēmējai dalībvalstij ir 
skaidrs un uzskatāms pamatojums secināt, 
ka kredīta starpnieks, kas tās teritorijā 
darbojas, īstenojot savu pakalpojumu 
sniegšanas brīvību vai ar filiāles 
starpniecību pārkāpj šajā direktīvā 
noteiktos pienākumus un tā kā uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei netiek 
piešķirtas pilnvaras, dalībvalsts par saviem 
konstatējumiem informē piederības 
dalībvalsts kompetento iestādi, kura veic 
attiecīgus pasākumus. Gadījumos, kad par 
spīti piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes veiktajiem pasākumiem kredīta 
starpnieks turpina darboties veidā, kas 
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piemēro šādu kārtību: kaitē uzņēmējas dalībvalsts patērētāju 
interesēm vai pareizai tirgu darbībai, 
piemēro šādu kārtību:

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, lai uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes spētu reglamentēt to teritorijā 
veikto uzņēmējdarbību, ņemot vērā tās ietekmi uz patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 276
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes pārliecinās, ka kredīta starpnieks, 
kam ir filiāle tās teritorijā, pārkāpj tiesību 
normas vai reglamentējošus noteikumus, 
kas šajā valstī pieņemti, piemērojot šīs 
direktīvas noteikumus, ar kuriem pilnvaro 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes, minētās iestādes pieprasa 
attiecīgajam kredīta starpniekam novērst 
pārkāpumu.
Gadījumos, kad par spīti uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes 
veiktajiem pasākumiem kredīta starpnieks 
turpina darboties veidā, kas acīmredzami 
kaitē uzņēmējas dalībvalsts patērētāju 
interesēm vai pareizai tirgu darbībai, 
piemēro šādu kārtību:
a) uzņēmējas dalībvalsts kompetentā 
iestāde informē piederības dalībvalsts 
kompetento iestādi un pēc tam īsteno 
visus attiecīgos pasākumus, ka vajadzīgi, 
lai aizsargātu patērētāju intereses un 
nodrošinātu pareizu tirgu darbību, tostarp 
liedzot pārkāpējiem kredīta starpniekiem 
uzsākt turpmākus darījumus sava 
teritorijā. Par šādiem pasākumiem tūlīt 
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informē Komisiju;
b) turklāt uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentā iestāde var šo lietu nodot 
izskatīšanai EBI un lūgt tās palīdzību 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 
19. pantu. Šādā gadījumā EBI var rīkoties 
saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas 
ar minēto pantu.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, lai uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes spētu reglamentēt to teritorijā 
veikto uzņēmējdarbību, ņemot vērā tās ietekmi uz patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 277
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz sankcijas un veic 
vajadzīgos pasākumus, lai šīs sankcijas 
tiktu īstenotas, ja patērētāji apzināti 
sniedz nepilnīgu vai nepatiesu 
informāciju, lai iegūtu labvēlīgu 
kredītspējas novērtējumu, ja pilnīgas un 
patiesas informācijas iesniegšanas 
rezultātā kredītspējas novērtējums būtu 
bijis negatīvs, un tādēļ patērētāji nespēj 
pildīt līguma nosacījumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 278
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek izveidotas 
pienācīgas un efektīvas sūdzību un tiesību 
aizsardzības procedūras strīdu izšķiršanai 
ārpustiesas kārtībā starp kreditoriem un 
patērētājiem, kredīta starpniekiem un 
patērētājiem attiecībā uz šajā regulā 
noteiktajām tiesībām un pienākumiem, 
attiecīgā gadījumā izmantojot esošās 
struktūras. Dalībvalstis arī nodrošina, ka 
visi kreditori un kredīta starpnieki 
pakļaujas vienai vai vairākām šādām 
iestādēm, kas īsteno minētās sūdzību un 
tiesību aizsardzības procedūras.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek izveidotas 
pienācīgas, neatkarīgas, līdzsvarotas un 
efektīvas sūdzību un tiesību aizsardzības 
procedūras strīdu izšķiršanai ārpustiesas 
kārtībā starp kreditoriem un patērētājiem, 
kredīta starpniekiem un patērētājiem 
attiecībā uz šajā regulā noteiktajām 
tiesībām un pienākumiem. Pašreizējās
struktūras var izmantot, ja tās ir neitrālas 
un līdzsvarotas. Dalībvalstis arī nodrošina, 
ka visi kreditori un kredīta starpnieki 
pakļaujas vienai vai vairākām šādām 
iestādēm, kas īsteno minētās sūdzību un 
tiesību aizsardzības procedūras.

Or. en

Pamatojums

Eiropā ir milzīgas atšķirības alternatīvas strīdu izšķiršanas shēmas piemērošanā. Ja dažās 
dalībvalstīs alternatīvas strīdu izšķiršanas shēmas tik tiešām ir neatkarīgas no pakalpojumu 
sniedzējiem, tad citās valstīs tas tā nav.

Grozījums Nr. 279
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz neierobežotu laiku pēc šīs regulas
stāšanās spēkā Komisiju pilnvaro pieņemt 
6. panta 4. punktā, 8. panta 4. punktā, 
9. panta 3. punktā, 10. panta 3. punktā, 
14. panta 5. punktā un 16. panta 
2. punktā minētos deleģētos tiesību aktus.

1. Uz neierobežotu laiku pēc šīs direktīvas
stāšanās spēkā Komisiju pilnvaro pieņemt 
12. panta 5. punktā minētos deleģētos 
tiesību aktus.

Or. en

Pamatojums

Tehnisks grozījums iepriekšējo grozījumu dēļ.
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Grozījums Nr. 280
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 6. panta 4. punktā, 
8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 
10. panta 3. punktā, 14. panta 5. punktā 
un 16. panta 2. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu.

1. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 12. panta 5. punktā
minēto pilnvaru deleģēšanu.

Or. en

Pamatojums

Tehnisks grozījums iepriekšējo grozījumu dēļ.

Grozījums Nr. 281
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) patērētāju apmierinātības ar ESIL 
novērtējumu;

a) patērētāju apmierinātības ar ESIL un tās 
izmantošanas novērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 282
María Irigoyen Pérez

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) patērētāju apmierinātības ar ESIL a) novērtējumu par atbilstību ESIL, kā arī 
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novērtējumu; par to, kā patērētāji to izmanto, saprot un 
ir ar to apmierināti;

Or. es

Grozījums Nr. 283
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – II iedaļa – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) kredītlīgumiem, kuriem fiksētā 
aizņēmuma likme ir noteikta attiecībā uz 
sākotnējo laikposmu, kura beigās nosaka 
jaunu aizņēmuma likmi un to turpmāk 
periodiski atjaunina atbilstīgi saskaņotam 
rādītājam, gada procentu likmi aprēķina, 
pamatojoties uz pieņēmumu, ka fiksētā 
aizņēmuma likmes laikposma beigās 
aizņēmuma likme ir tāda pati kā gada 
procentu likmes aprēķināšanas laikā, 
pamatojoties uz saskaņotā rādītāja vērtību 
attiecīgā laikā.

j) kredītlīgumiem, kuriem fiksētā 
aizņēmuma likme ir noteikta attiecībā uz 
sākotnējo laikposmu, kura beigās nosaka 
jaunu aizņēmuma likmi un to turpmāk 
periodiski atjaunina atbilstīgi saskaņotam 
rādītājam, gada procentu likmi aprēķina, 
pamatojoties uz pieņēmumu, ka fiksētā 
aizņēmuma likmes laikposma beigās 
aizņēmuma likme ir tāda pati kā gada 
procentu likmes aprēķināšanas laikā, 
pamatojoties uz saskaņotā rādītāja vērtību 
attiecīgā laikā. Kredītlīgumiem, kuriem 
fiksētā aizņēmuma likme ir noteikta 
sākotnēji vismaz piecu gadu periodam, un 
jo īpaši gadījumos, kad ir plānots turpināt 
līgumsaistības, noslēdzot jaunu fiksētas 
likmes līgumu, kā arī gadījumos, kad 
vienošanās par mainīgās likmes 
piemērošanu ir panākta vienīgi uz laiku, 
kamēr vēl nav noslēgts jaunais fiksētas 
likmes līgums, jāņem vērā tikai sākotnējā 
fiksētā aizņēmuma likme.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – A daļa – ESIL modelis – ievaddaļa – 1. daļa



AM\881849LV.doc 109/117 PE475.786v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis dokuments ir sagatavots [datums], 
atbildot uz jūsu informācijas pieprasījumu. 
Šis dokuments neuzliek mums pienākumu 
jums izsniegt aizdevumu.

Šis dokuments ir sagatavots [datums], 
atbildot uz jūsu informācijas pieprasījumu. 
Šis dokuments nav uzskatāms par juridiski 
saistošu piedāvājumu un neuzliek mums 
pienākumu jums izsniegt aizdevumu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka ESIL nav juridiski saistošs piedāvājums patērētājam.

Grozījums Nr. 285
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – A daļa – ESIL modelis – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aizdevējs 1. Kreditors (attiecīgā gadījumā) un 
kredīta starpnieks

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas 9. panta 2. punktā minētais pienākums sniegt informāciju, izmantojot ESIL, 
attiecas arī uz kredīta starpnieku. Tādēļ tekstā ir jāiekļauj „kredīta starpnieks”.

Grozījums Nr. 286
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – A daļa – ESIL modelis – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības iestāde: [Uzraudzības 
iestādes nosaukums un tīmekļa vietne]

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Šai norādei nav nekādas pievienotās vērtības, un tā varētu izraisīt neskaidrības, jo kreditors 
jau sniedz informāciju par sūdzību izskatīšanas iekšējo sistēmu.

Grozījums Nr. 287
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – A daļa – ESIL modelis – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kontaktpersona: [Visa kontaktpersonas 
kontaktinformācija]

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams iekļaut informāciju par kontaktpersonu, jo kontaktpersonas vārds 
aizdevuma atmaksas laikā var mainīties.

Grozījums Nr. 288
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – A daļa – ESIL modelis – 5. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katras atmaksājamās daļas apmērs 5. Atmaksājamā aizdevuma katras 
atmaksājamās daļas apmērs

Or. en

Pamatojums

Salīdzinot oriģinālās ESIL 9. punktu par „katras atmaksājamās daļas apmēru”, šajā ESIL 
punktā nav ņemti vērā hipotekārie aizdevumi, par kuriem jāmaksā tikai procenti. ESIL būtu 
jārisina jautājumi ne tikai par atmaksājamiem hipotekārajiem aizdevumiem, bet arī par 
tādiem dažās ES dalībvalstīs pieejamiem aizdevumiem, par kuriem jāmaksā tikai procenti.
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Grozījums Nr. 289
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – A daļa – ESIL modelis – 6. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ilustratīvs atmaksas grafiks svītrots
Šajā grafikā norādīta summa, kas 
maksājama katru [biežums].
Atmaksājamo daļu (kolonna [atbilstošais 
nr.]) veido procentu maksājumi (kolonna 
[atbilstošais nr.]), pamatsummas atmaksa 
(kolonna [atbilstošais nr.]) un atbilstošā 
gadījumā citas izmaksas (kolonna 
[atbilstošais nr.]). Attiecīgos gadījumos 
Izmaksas kolonnā "citas izmaksas" 
attiecas uz [izmaksu uzskaitījums]. 
Neatmaksātais kapitāls (kolonna 
[atbilstošais nr.]) norāda aizdevuma 
apjomu, kas palicis neatmaksāts pēc 
katras atmaksātās daļas.
[Aizdevuma apmērs un valūta]
[Aizdevuma ilgums]
[Procentu likme]
[Tabula]
(Attiecīgos gadījumos) [Brīdinājums par 
atmaksājamo daļu mainīgo apmēru].

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā lielo informācijas daudzumu, kas ietverts ilustratīvajā atmaksas grafikā, tiek 
ierosināts to pārcelt uz ESIL beigām.

Grozījums Nr. 290
Liem Hoang Ngoc
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Direktīvas priekšlikums
II pielikums – A daļa – ESIL modelis – 6. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(Attiecīgos gadījumos) [Brīdinājums par 
atmaksājamo daļu mainīgo apmēru].

(Attiecīgos gadījumos) [Brīdinājums par 
atmaksājamo daļu mainīgo apmēru un 
dažādiem scenārijiem atkarībā no
procentu likmes attīstības].

Or. en

Grozījums Nr. 291
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – A daļa – ESIL modelis – 7. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lūdzam pārliecināties, ka jums ir zināmi 
visi citi nodokļi un izmaksas (piemēram, 
maksājumi notāram), kas saistīti ar šo 
aizdevumu.

Lūdzam ņemt vērā šādas izmaksas, kas 
saistītas ar šo aizdevumu:

[notāra izmaksas]
[reģistrācijas izmaksas]
[vērtēšanas izmaksas]
[nodokļi, kas piemērojami saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem]
(attiecīgos gadījumos) [jebkādas citas 
izmaksas, kas attiecas uz saistībām šā 
aizdevuma kontekstā saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem]
(attiecīgos gadījumos) [jebkādu citu, no 
kreditora iegādātu pakalpojumu izmaksas 
(piemēram, konta apkalpošanas, 
apdrošināšanas u.c. izmaksas)]

Or. en
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Grozījums Nr. 292
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – A daļa – ESIL modelis – 8. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(Attiecīgos gadījumos) Jūs nevarat šo 
aizdevumu atmaksāt pirms termiņa.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 293
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – A daļa – ESIL modelis – 8. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(Attiecīgos gadījumos) Jūs nevarat šo 
aizdevumu atmaksāt pirms termiņa.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina patērētājam iespēja veikt aizdevuma pirmstermiņa atmaksu.

Grozījums Nr. 294
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – A daļa – ESIL modelis – 14.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a Ilustratīvs atmaksas grafiks
Šajā grafikā norādīta summa, kas 
maksājama katru [biežums].
Atmaksājamo daļu (kolonna [atbilstošais 
nr.]) veido procentu maksājumi (kolonna 
[atbilstošais nr.]), pamatsummas atmaksa 
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(kolonna [atbilstošais nr.]) un atbilstošā 
gadījumā citas izmaksas (kolonna 
[atbilstošais nr.]). Attiecīgos gadījumos 
izmaksas kolonnā „citas izmaksas” 
attiecas uz [izmaksu uzskaitījums]. 
Neatmaksātais kapitāls (kolonna 
[atbilstošais nr.]) ir aizdevuma apmērs, 
kas palicis neatmaksāts pēc katras 
atmaksātās daļas.
[Aizdevuma apmērs un valūta]
[Aizdevuma ilgums]
[Procentu likme]
[Tabula]
[Brīdinājums par atmaksājamo daļu 
mainīgo apmēru]

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā lielo informācijas daudzumu, kas ietverts ilustratīvajā atmaksas grafikā, tiek 
ierosināts to pārcelt uz ESIL beigām.

Grozījums Nr. 295
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – B daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai aizpildītu ESIL, jāievēro šādas
instrukcijas.

Lai aizpildītu ESIL, jāievēro turpmāk 
norādītās instrukcijas, un informācija 
jāsniedz vienkāršā, skaidrā un vidējam 
aizņēmējam saprotamā valodā.

Or. en

Pamatojums

ESIL ir jābūt saprotamai vidējam aizņēmējam.
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Grozījums Nr. 296
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – B daļa – 6. iedaļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ja procentu likmi plāno pārskatīt, un 
atmaksājamās daļas apmērs pēc katras 
pārskatīšanas nav zināms, kreditors 
maksājumu grafikā visam kredīta darbības 
laikam var norādīt vienādu atmaksājamās 
daļas apmēru. Šādā gadījumā kreditors uz 
to vērš aizņēmēja uzmanību, vizuāli 
diferencējot summas, kuras ir zināmas, no 
tām, kas ir tikai hipotētiskas (piemēram, 
lietojot cita izmēra burtus, ierāmējumu vai 
ēnojumu). Turklāt skaidri salasāmā tekstā 
izskaidro, kuros laikposmos grafikā 
norādītās summas var mainīties un kāpēc. 
Kreditors iekļauj arī: 1) attiecīgos 
gadījumos piemērojamās maksimālās un 
minimālās robežvērtības, 2) piemēru par to, 
kā mainītos maksājuma apmērs, ja 
procentu likme palielinātos vai 
samazinātos par 1 % vai arī vairāk, ja tas ir 
ticamāk, ņemot vērā standarta izmaiņas 
procentu likmē un 3) ja ir noteikta 
maksimālā robežvērtība — atmaksājamās 
daļas apmēru ļaunākā scenārija īstenošanās 
gadījumā.

(4) Ja procentu likmi plāno pārskatīt, un 
atmaksājamās daļas apmērs pēc katras 
pārskatīšanas nav zināms, kreditors 
maksājumu grafikā visam kredīta darbības 
laikam var norādīt vienādu atmaksājamās 
daļas apmēru. Šādā gadījumā kreditors uz 
to vērš aizņēmēja uzmanību, vizuāli 
diferencējot summas, kuras ir zināmas, no 
tām, kas ir tikai hipotētiskas (piemēram, 
lietojot cita izmēra burtus, ierāmējumu vai 
ēnojumu). Turklāt skaidri salasāmā tekstā 
izskaidro, kuros laikposmos grafikā 
norādītās summas var mainīties un kāpēc. 
Kreditors iekļauj arī: 

a) attiecīgos gadījumos piemērojamās 
maksimālās un minimālās robežvērtības, 

b) piemēru par to, kā mainītos maksājuma 
apmērs, ja procentu likme palielinātos vai 
samazinātos par 1 % vai arī vairāk, ja tas ir 
ticamāk, ņemot vērā standarta izmaiņas 
procentu likmē un 
c) ja ir noteikta maksimālā robežvērtība —
atmaksājamās daļas apmēru ļaunākā 
scenārija īstenošanās gadījumā — vai ja 
maksimālā robežvērtība nav noteikta —
ilustratīvu ļaunāko scenāriju, kuru 
turpmāk var precizēt ar deleģētu aktu.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – B daļa – 7. iedaļa – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Kreditors uzskaita arī izmaksas pa 
kategorijām, norādot to apmēru, saņēmēju 
un maksājuma veikšanas termiņu. Ja 
izmaksu apmērs nav zināms, kreditors 
norāda iespējamo amplitūdu vai aprēķina 
principu.

(2) Kreditors atsevišķi uzskaita arī 
izmaksas, norādot to apmēru, saņēmēju un 
maksājuma veikšanas termiņu. Ja izmaksu 
apmērs nav zināms, kreditors norāda 
iespējamo amplitūdu vai aprēķina principu.

Or. en

Grozījums Nr. 298
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – B daļa – 7. iedaļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Kreditors informē aizņēmēju par viņa 
tiesībām brīvi izvēlēties cita pakalpojumu 
sniedzēja nodrošinātos 
papildpakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Aizņēmējs būtu pienācīgi jāinformē par tiesībām brīvi izvēlēties papildpakalpojumu sniedzēju.

Grozījums Nr. 299
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
IIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II a pielikums
Kompetences prasību minimums
1. Kreditoru un kredīta starpnieku 
personāla minimālās kompetences 
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prasībās ietver tādas prasības kā:
a) atbilstošas zināšanas par 
hipotekārajiem produktiem un papildu 
pakalpojumiem, kurus parasti piedāvā 
kopā ar hipotekārajiem produktiem;
b) atbilstošas zināšanas par tiesību aktiem 
tajās dalībvalstīs, kurās produkts tiek 
pārdots;
c) atbilstošas zināšanas un izpratne par 
īpašuma iegādes norisi tajās dalībvalstīs, 
kurās produkts tiek pārdots;
d) atbilstošas zināšanas par drošības 
novērtējumu;
e) atbilstošas zināšanas par zemesgrāmatu 
organizāciju un darbību tajās dalībvalstīs, 
kurās atrodas nodrošinājums;
f) atbilstošs kompetences līmenis finanšu 
un ekonomikas jautājumos;
g) atbilstošas zināšanas par ētiku;
h) spēja novērtēt aizņēmēja kredītspēju.
2. Atbilstošo zināšanu līmeni un 
kompetenci nosaka, pamatojoties uz:
a) atzītu kvalifikāciju, piem., diplomiem, 
grādiem, profesionālo apmācību, 
kompetences pārbaudēm, vai
b) profesionālo pieredzi, nosakot ar 
kredītu produktu izstrādi, izplatīšanu vai 
starpniecību saistītās jomās nostrādāto 
minimālo gadu skaitu.
3. Dalībvalstis var noteikt atšķirīgus 
profesionālo prasību līmeņus kreditoru 
personālam, kredīta starpnieku 
personālam un to vadībai.

Or. en


