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Amendamentul 102
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind 
contractele de credit pentru proprietăți 
rezidențiale  

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind 
contractele de credit pentru proprietăți 
rezidențiale și contractele de credit 
ipotecare 

Or. en

Amendamentul 103
María Irigoyen Pérez

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În Comunicarea sa din 13 aprilie 
2011 intitulată „Actul privind piața unică 
- Douăsprezece pârghii pentru stimularea 
creșterii și întărirea încrederii” 
(COM(2011)0206), Comisia a promis să 
acorde „o protecție sporită a celor care 
contractează împrumuturi pe piața 
creditelor ipotecare”. 

Or. es

Amendamentul 104
María Irigoyen Pérez

Propunere de directivă
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Criza financiară a arătat că un 
comportament iresponsabil al 
participanților la piață poate compromite 
bazele sistemului financiar, ceea ce duce la 
pierderea încrederii tuturor părților, în 
special a consumatorilor, și poate avea 
consecințe sociale și economice grave.
Numeroși consumatori și-au pierdut 
încrederea în sectorul financiar, iar unii 
împrumutați s-au aflat în situația de a nu-și 
mai putea rambursa împrumuturile, astfel 
că numărul cazurilor de neplată și de 
vânzări forțate a crescut. Având în vedere 
problemele scoase la iveală de criza 
financiară și în contextul eforturilor pentru 
a asigura o piață internă eficientă și 
competitivă, Comisia a propus măsuri 
legate de contractele de credit pentru 
proprietăți imobiliare rezidențiale, printre 
care un cadru fiabil aplicabil intermedierii 
de credite, pentru crearea unor piețe 
responsabile și fiabile și redobândirea 
încrederii consumatorilor.

(3) Criza financiară a arătat că un 
comportament iresponsabil al 
participanților la piață poate compromite 
bazele sistemului financiar, ceea ce duce la 
pierderea încrederii tuturor părților, în 
special a consumatorilor, și poate avea 
consecințe sociale și economice grave.
Numeroși consumatori și-au pierdut 
încrederea în sectorul financiar, iar unii 
împrumutați s-au aflat în situația de a nu-și 
mai putea rambursa împrumuturile, astfel 
că numărul cazurilor de neplată și de 
vânzări forțate a crescut. Având în vedere 
problemele scoase la iveală de criza 
financiară și în contextul eforturilor pentru 
a asigura o piață internă eficientă și 
competitivă care să garanteze stabilitatea 
financiară și protecția consumatorilor, 
Comisia a propus măsuri legate de 
contractele de credit pentru proprietăți 
imobiliare rezidențiale, printre care un 
cadru fiabil aplicabil intermedierii de 
credite, pentru crearea unor piețe 
responsabile și fiabile și redobândirea 
încrederii consumatorilor.

Or. es

Amendamentul 105
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Cadrul juridic aplicabil trebuie să le 
ofere consumatorilor încrederea că atât 
creditorii, cât și intermediarii de credite 
acționează în interesul consumatorilor. Un 
element esențial pentru dobândirea 
încrederii consumatorilor îl constituie 
cerința de a asigura un nivel ridicat de 

(16) Cadrul juridic aplicabil trebuie să le 
ofere consumatorilor încrederea că atât 
creditorii, cât și intermediarii de credite 
acționează în interesul consumatorilor. Un 
element esențial pentru dobândirea 
încrederii consumatorilor îl constituie 
cerința de a asigura un nivel ridicat de 
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corectitudine, onestitate și profesionalism 
în cadrul sectorului. Prezenta directivă 
trebuie să prevadă obligația demonstrării 
cunoștințelor și a competențelor relevante 
la nivel de instituție, însă statele membre 
trebuie să aibă libertatea de a introduce 
sau de a menține astfel de cerințe și în 
cazul persoanelor fizice.

corectitudine, onestitate și profesionalism 
în cadrul sectorului. Prezenta directivă 
trebuie să prevadă obligația demonstrării 
cunoștințelor și a competențelor relevante 
la nivel de instituție, precum și nivelul 
persoanei fizice, în cazul unui intermediar 
de credit autonom.

Or. en

Justificare

În vederea protejării consumatorilor și a garantării unor condiții de concurență echitabile 
este important ca fiecare persoană implicată în vânzări de credite sau în mediere de credite 
să demonstreze cunoștințele și competențele necesare pentru îndeplinirea responsabilităților 
ce le revin, inclusiv în cazul intermediarilor de credite, a căror activitate se desfășoară fără 
personal, ca persoană privată.

Amendamentul 106
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Creditorii și intermediarii de credite 
utilizează frecvent anunțurile publicitare, 
care conțin adesea termeni și condiții 
speciale, pentru a atrage consumatorii 
către un anumit produs. De aceea, 
consumatorii trebuie protejați împotriva 
publicității necinstite sau care poate 
induce în eroare și trebuie să poată 
compara anunțurile publicitare. Pentru ca 
ofertele să poată fi comparate de către 
consumatori, sunt necesare dispoziții 
specifice privind publicitatea contractelor 
de credit pentru proprietăți imobiliare 
rezidențiale și o listă a elementelor care 
trebuie incluse în anunțurile publicitare și 
în materialele de marketing destinate 
consumatorilor. Aceste dispoziții trebuie 
să ia în calcul particularitățile 
contractelor de credit pentru proprietăți 

eliminat
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imobiliare rezidențiale, de exemplu faptul 
că, în cazul nerambursării ratelor 
împrumutului, consumatorul riscă să 
piardă proprietatea. Statele membre 
trebuie să dispună de libertatea de a 
introduce sau a menține în legislația 
națională obligații de informare privind 
materialele publicitare care nu conțin 
informații despre costul creditului.

Or. en

Amendamentul 107
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a asigura un nivel cât mai 
ridicat de transparență și a preveni 
abuzurile care pot decurge din eventuale 
conflicte de interese atunci când 
consumatorii utilizează serviciile 
intermediarilor de credite, aceștia din urmă 
trebuie să aibă anumite obligații de 
informare prealabile prestării serviciilor.
Aceste obligații trebuie să includă 
informații cu privire la identitatea lor și la 
legăturile cu creditorii, de exemplu să 
precizeze dacă iau în considerare produse 
de la o gamă largă de creditori sau numai 
de la un număr redus de creditori.
Intermediarii de credite care nu sunt legați 
de un creditor sau de un grup de creditori 
trebuie de asemenea să furnizeze 
consumatorilor informații despre existența 
comisioanelor plătibile de către creditorii 
în numele cărora acționează și despre 
eventualele variații ale acestor comisioane.

(21) Pentru a asigura un nivel cât mai 
ridicat de transparență și a preveni 
abuzurile care pot decurge din eventuale 
conflicte de interese atunci când 
consumatorii utilizează serviciile 
intermediarilor de credite, aceștia din urmă 
trebuie să aibă anumite obligații de 
informare prealabile prestării serviciilor.
Aceste obligații trebuie să includă 
informații cu privire la identitatea lor și la 
legăturile cu creditorii, de exemplu să 
precizeze dacă iau în considerare produse 
de la o gamă largă de creditori sau numai 
de la un număr redus de creditori.
Intermediarii de credite ar trebui să 
furnizeze consumatorilor informații despre 
existența comisioanelor plătibile de către 
creditorii în numele cărora acționează și 
despre eventualele variații ale acestor 
comisioane. Statele membre ar trebui să 
asigure condiții de concurență echitabile, 
solicitând informații comparabile legate 
de costurile de distribuție ale creditorilor.

Or. en
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Justificare

Creditorii direcți sau intermediarii afiliați ar trebui să facă obiectul unor cerințe de 
remunerare comparabile cu cele aplicate intermediarilor neafiliați, pentru a asigura astfel 
condiții de concurență echitabile ți un nivel egal de protecție a consumatorilor și posibilitatea 
de a proceda la comparații mai relevante.

Amendamentul 108
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Evaluarea bonității trebuie să ia în 
considerare toți factorii care ar putea 
influența capacitatea consumatorului de a 
rambursa împrumutul pe durata acestuia, 
inclusiv, fără a se limita la acestea, venitul 
consumatorului, cheltuielile regulate, 
punctajul de credit (credit score), istoricul 
de credit, capacitatea de a face față 
ajustărilor ratei dobânzii și alte 
angajamente de credit existente. Pot fi 
necesare dispoziții suplimentare pentru 
detalierea elementelor care pot fi luate în 
calcul în cadrul unei evaluări a bonității.
Statele membre pot emite îndrumări cu 
privire la metoda și criteriile de evaluare a 
bonității unui consumator, de exemplu 
stabilind limite pentru raportul loan-to-
value (valoarea împrumutului raportată 
la valoarea garanției) sau loan-to-income 
(împrumut/venit).

(24) Evaluarea bonității trebuie să ia în 
considerare toți factorii care ar putea 
influența capacitatea consumatorului de a 
rambursa împrumutul pe durata acestuia, 
inclusiv, fără a se limita la acestea, venitul 
consumatorului, cheltuielile regulate, 
punctajul de credit (credit score), istoricul 
de credit, capacitatea de a face față 
ajustărilor ratei dobânzii și alte 
angajamente de credit existente. Pot fi 
necesare dispoziții suplimentare pentru 
detalierea elementelor care pot fi luate în 
calcul în cadrul unei evaluări a bonității.

Or. en

Justificare

Teza eliminată ar face mai degrabă obiectul Directivei privind cerințele de capital.

Amendamentul 109
Kurt Lechner
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Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) O evaluare negativă a bonității
trebuie să indice creditorului că 
respectivul consumator nu își poate 
permite creditul și, prin urmare, creditorul 
nu trebuie să i-l acorde. Un asemenea 
rezultat negativ poate avea la bază diverse 
motive, inclusiv, fără a se limita la acestea, 
consultarea unei baze de date sau un 
punctaj de credit negativ. O evaluare 
pozitivă a bonității nu trebuie să ducă la 
obligația creditorului de a acorda creditul.

(25) În cazul unei evaluări negative a 
bonității, creditul ar trebui acordat doar în 
mod excepțional. Această situație ar 
trebui înregistrată corespunzător de 
autoritatea de supraveghere în vederea 
auditului. Un asemenea rezultat negativ 
poate avea la bază diverse motive, inclusiv, 
fără a se limita la acestea, consultarea unei 
baze de date sau un punctaj de credit 
negativ. O evaluare pozitivă a bonității nu 
trebuie să ducă la obligația creditorului de 
a acorda creditul.

Or. de

Amendamentul 110
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) O evaluare negativă a bonității trebuie 
să indice creditorului că respectivul 
consumator nu își poate permite creditul și, 
prin urmare, creditorul nu trebuie să i-l 
acorde. Un asemenea rezultat negativ 
poate avea la bază diverse motive, inclusiv, 
fără a se limita la acestea, consultarea unei 
baze de date sau un punctaj de credit 
negativ. O evaluare pozitivă a bonității nu 
trebuie să ducă la obligația creditorului de 
a acorda creditul.

(25) O evaluare negativă a bonității trebuie 
să indice creditorului că respectivul 
consumator nu își poate permite creditul. 
Un asemenea rezultat negativ poate avea la 
bază diverse motive, inclusiv, fără a se 
limita la acestea, consultarea unei baze de 
date sau un punctaj de credit negativ. O 
evaluare pozitivă a bonității nu trebuie să 
ducă la obligația creditorului de a acorda 
creditul.

Or. en

Amendamentul 111
Phil Prendergast
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Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Consumatorii trebuie să furnizeze 
creditorului sau intermediarului de credite
toate informațiile relevante disponibile cu 
privire la situația lor financiară și personală 
pentru a facilita evaluarea bonității. 
Consumatorul nu trebuie însă penalizat 
atunci când nu este în măsură să furnizeze 
anumite informații sau evaluări cu privire 
la evoluția viitoare a situației sale 
financiare. În situațiile în care consumatorii 
furnizează cu bună știință informații 
incomplete sau incorecte, statele membre 
trebuie să poată stabili sancțiunile 
aplicabile.

(26) Consumatorii trebuie să furnizeze 
creditorului toate informațiile relevante 
disponibile cu privire la situația lor 
financiară și personală pentru a facilita 
evaluarea bonității. Consumatorul nu 
trebuie însă penalizat atunci când nu este în 
măsură să furnizeze anumite informații sau 
evaluări cu privire la evoluția viitoare a 
situației sale financiare. În situațiile în care 
consumatorii furnizează cu bună știință 
informații incomplete sau incorecte, statele 
membre trebuie să poată stabili sancțiunile 
aplicabile.

Or. en

Justificare

Intermediarii de credite nu sunt responsabili cu evaluarea bonității consumatorului și nu 
dispun de același nivel de acces la informații precum creditorul, așa încât nu ar trebui 
menționați în acest context.

Amendamentul 112
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) În cazul în care o decizie de 
respingere a unei cereri de credit este 
bazată pe date obținute prin consultarea 
unei baze de date sau pe lipsa de date din 
aceasta, creditorul trebuie să-l informeze 
pe consumator cu privire la acest lucru, să-i 
comunice numele bazei de date consultate 
și orice alte elemente prevăzute în 
Directiva 95/46/CE pentru a-i permite 

(29) În cazul în care o decizie de 
respingere a unei cereri de credit este 
bazată pe date obținute prin consultarea 
unei baze de date sau pe lipsa de date din 
aceasta, creditorul trebuie să-l informeze 
pe consumator cu privire la acest lucru, să-i 
comunice numele bazei de date consultate
și orice alte elemente prevăzute în 
Directiva 95/46/CE pentru a-i permite 
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consumatorului să își exercite dreptul de a 
accesa și, dacă este cazul, de a rectifica, 
șterge sau bloca datele sale personale 
prelucrate de acea bază de date. Dacă 
decizia de a refuza o cerere de credit se 
bazează pe o decizie automatizată sau pe 
metode sistematice cum sunt sistemele de 
punctaje de credit, creditorul trebuie să 
aducă acest lucru la cunoștința 
consumatorului și să-i explice acestuia 
logica pe care se bazează decizia, 
indicându-i totodată modalitățile 
disponibile pentru a solicita revizuirea 
deciziei automatizate prin procedee 
manuale. Cu toate acestea, creditorul nu 
trebuie să fie obligat să furnizeze aceste 
informații în cazul în care acest lucru este 
interzis prin alte acte legislative ale 
Uniunii, ca de exemplu cele privind 
spălarea banilor sau finanțarea 
terorismului. Totodată, astfel de 
informații nu trebuie furnizate nici în 
cazul în care divulgarea lor ar fi contrară 
obiectivelor de ordine publică sau de 
siguranță publică, de exemplu prevenirea, 
cercetarea, depistarea sau urmărirea în 
justiție a infracțiunilor.

consumatorului să își exercite dreptul de a 
accesa și, dacă este cazul, de a rectifica, 
șterge sau bloca datele sale personale 
prelucrate de acea bază de date. Dacă 
decizia de a refuza o cerere de credit se 
bazează pe o decizie automatizată sau pe 
metode sistematice cum sunt sistemele de 
punctaje de credit, creditorul trebuie să 
aducă acest lucru la cunoștința 
consumatorului, indicându-i totodată 
modalitățile disponibile pentru a solicita 
revizuirea deciziei automatizate prin 
procedee manuale.

Or. en

Amendamentul 113
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a fi în măsură să înțeleagă 
natura serviciilor, consumatorii trebuie să 
fie informați în legătură cu ceea ce 
constituie o recomandare personalizată cu 
privire la contractele de credit adecvate 
pentru nevoile și situația lor financiară 
(„consiliere”) și dacă le este furnizată sau 
nu o asemenea recomandare. Persoanele 

(31) Pentru a fi în măsură să înțeleagă 
natura serviciilor, consumatorii trebuie să 
fie informați în legătură cu ceea ce 
constituie o recomandare personalizată
adresată unui consumator cu privire la
una sau mai multe tranzacții legate de
contracte de credit adecvate pentru nevoile
sale („consiliere”) și dacă le este furnizată 
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care oferă consiliere trebuie să respecte 
standarde generale pentru a exista 
certitudinea că i se prezintă consumatorului 
o gamă de produse adecvate pentru nevoile 
și situația sa. Acest serviciu ar trebui să se 
bazeze pe o analiză corectă și suficient de 
extinsă a produselor existente pe piață și pe 
o examinare atentă a situației financiare, a 
preferințelor și a obiectivelor 
consumatorului. Această evaluare ar trebui 
să aibă la bază informații actualizate și 
ipoteze rezonabile legate de situația 
consumatorului pe durata împrumutului.
Statele membre pot clarifica modul în care 
trebuie evaluat caracterul adecvat al unui 
anumit produs în contextul consilierii.

sau nu o asemenea recomandare.
Persoanele care oferă consiliere trebuie să 
respecte standarde generale pentru a exista 
certitudinea că i se prezintă consumatorului 
o gamă de produse adecvate pentru nevoile 
și situația sa. Acest serviciu ar trebui să se 
bazeze pe o analiză corectă și suficient de 
extinsă a produselor existente pe piață și pe 
o examinare atentă a situației financiare, a 
preferințelor și a obiectivelor 
consumatorului. Această evaluare ar trebui 
să aibă la bază informații actualizate și 
ipoteze rezonabile legate de situația 
consumatorului pe durata împrumutului.
Statele membre pot clarifica modul în care 
trebuie evaluat caracterul adecvat al unui 
anumit produs în contextul consilierii.

Or. en

Amendamentul 114
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a fi în măsură să înțeleagă 
natura serviciilor, consumatorii trebuie să 
fie informați în legătură cu ceea ce 
constituie o recomandare personalizată cu 
privire la contractele de credit adecvate 
pentru nevoile și situația lor financiară
(„consiliere”) și dacă le este furnizată sau 
nu o asemenea recomandare. Persoanele 
care oferă consiliere trebuie să respecte 
standarde generale pentru a exista 
certitudinea că i se prezintă consumatorului 
o gamă de produse adecvate pentru nevoile 
și situația sa. Acest serviciu ar trebui să se 
bazeze pe o analiză corectă și suficient de 
extinsă a produselor existente pe piață și pe 
o examinare atentă a situației financiare, a 
preferințelor și a obiectivelor 
consumatorului. Această evaluare ar trebui 

(31) Pentru a fi în măsură să înțeleagă 
natura serviciilor, consumatorii trebuie să 
fie informați în legătură cu ceea ce 
constituie o recomandare personalizată cu 
privire la contractele de credit adecvate 
pentru nevoile și situația lor financiară
(„consiliere”) și dacă le este furnizată sau 
nu o asemenea recomandare. Persoanele 
care oferă consiliere trebuie să respecte 
standarde generale pentru a exista 
certitudinea că i se prezintă consumatorului 
o gamă de produse adecvate pentru nevoile 
și situația sa. Acest serviciu ar trebui să se 
bazeze pe o analiză corectă și suficient de 
extinsă a produselor existente în gama de 
produse oferite de către creditor sau de 
către intermediarul de credite sau pe
întreaga piață, atunci când consilierea 
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să aibă la bază informații actualizate și 
ipoteze rezonabile legate de situația 
consumatorului pe durata împrumutului.
Statele membre pot clarifica modul în care 
trebuie evaluat caracterul adecvat al unui 
anumit produs în contextul consilierii.

este oferită de un organism independent și 
pe o examinare atentă a situației financiare, 
a preferințelor și a obiectivelor 
consumatorului. Această evaluare ar trebui 
să aibă la bază informații actualizate și 
ipoteze rezonabile legate de situația 
consumatorului pe durata împrumutului.
Statele membre pot clarifica modul în care 
trebuie evaluat caracterul adecvat al unui 
anumit produs în contextul consilierii.

Or. en

Amendamentul 115
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Capacitatea unui consumator de a 
rambursa un credit înainte de expirarea 
contractului de credit poate juca un rol 
important în promovarea concurenței pe 
piața unică și a libertății de circulație a 
cetățenilor din UE. Cu toate acestea, există 
diferențe considerabile între principiile și 
condițiile naționale în baza cărora 
consumatorii au posibilitatea rambursării 
anticipate și condițiile în care rambursarea 
anticipată poate avea loc. Deși se 
recunoaște diversitatea mecanismelor de 
finanțare ipotecară și a gamei de produse 
disponibile, este esențial să existe norme la 
nivelul Uniunii cu privire la rambursarea 
anticipată a creditului, astfel încât 
consumatorii să aibă posibilitatea de a-și 
îndeplini obligațiile înainte de data 
convenită în contractul de credit și să aibă 
încredere pentru a alege produsele cele mai 
adaptate la nevoile lor. Statele membre 
trebuie așadar să asigure, fie prin legislație, 
fie prin clauze contractuale, dreptul legal 
sau contractual al consumatorilor de 
rambursare anticipată; statele membre 

(32) Capacitatea unui consumator de a 
rambursa un credit înainte de expirarea 
contractului de credit poate juca un rol 
important în promovarea concurenței pe 
piața unică și a libertății de circulație a 
cetățenilor din UE. Cu toate acestea, există 
diferențe considerabile între principiile și 
condițiile naționale în baza cărora 
consumatorii au posibilitatea rambursării 
anticipate și condițiile în care rambursarea 
anticipată poate avea loc. Deși se 
recunoaște diversitatea mecanismelor de 
finanțare ipotecară și a gamei de produse 
disponibile, este esențial să existe norme la 
nivelul Uniunii cu privire la rambursarea 
anticipată a creditului, astfel încât 
consumatorii să aibă posibilitatea de a-și 
îndeplini obligațiile înainte de data 
convenită în contractul de credit și să aibă 
încredere pentru a alege produsele cele mai 
adaptate la nevoile lor. Statele membre 
trebuie așadar să asigure, fie prin legislație, 
fie prin clauze contractuale, dreptul legal 
sau contractual al consumatorilor de 
rambursare anticipată; statele membre 
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trebuie însă să aibă posibilitatea de a defini 
condițiile exercitării acestui drept. Aceste 
condiții pot include limitarea în timp a 
exercitării dreptului, tratamentul diferit în 
funcție de tipul de rată a dobânzii aferente 
creditului, fixă sau variabilă sau restricții 
cu privire la circumstanțele în care poate fi 
exercitat dreptul. Statele membre pot să 
prevadă totodată dreptul creditorului la o 
compensație echitabilă și justificată în mod 
obiectiv pentru eventualele costuri legate 
direct de rambursarea anticipată a 
creditului. Indiferent de situație, dacă 
rambursarea anticipată are loc într-o 
perioadă în care rata dobânzii este fixă, 
exercitarea dreptului poate fi condiționată 
de existența unui interes special din partea 
consumatorului. Un asemenea interes
special poate exista, de exemplu, în cazul 
divorțului sau al intrării în șomaj. Dacă un 
stat membru alege să prevadă asemenea 
condiții, ele nu trebuie să fie de natură a 
face ca exercitarea dreptului să fie excesiv 
de dificilă sau de oneroasă pentru 
consumator.

trebuie însă să aibă posibilitatea de a defini 
condițiile exercitării acestui drept. Aceste 
condiții pot include limitarea în timp a 
exercitării dreptului, tratamentul diferit în 
funcție de tipul de rată a dobânzii aferente 
creditului, fixă sau variabilă sau restricții 
cu privire la circumstanțele în care poate fi 
exercitat dreptul. Statele membre pot să 
prevadă totodată dreptul creditorului la o 
compensație echitabilă și justificată în mod 
obiectiv pentru eventualele costuri legate 
direct de rambursarea anticipată a 
creditului. Indiferent de situație, dacă 
rambursarea anticipată are loc într-o 
perioadă în care rata dobânzii este fixă, 
exercitarea dreptului poate fi condiționată 
de existența unui interes legitim din partea 
consumatorului. Un asemenea interes
legitim poate exista, de exemplu, în cazul 
divorțului sau al intrării în șomaj.

Or. de

Amendamentul 116
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Capacitatea unui consumator de a 
rambursa un credit înainte de expirarea 
contractului de credit poate juca un rol 
important în promovarea concurenței pe 
piața unică și a libertății de circulație a 
cetățenilor din UE. Cu toate acestea, există 
diferențe considerabile între principiile și 
condițiile naționale în baza cărora 
consumatorii au posibilitatea rambursării 
anticipate și condițiile în care rambursarea 

(32) Capacitatea unui consumator de a 
rambursa un credit înainte de expirarea 
contractului de credit poate juca un rol 
important în promovarea concurenței pe 
piața unică și a libertății de circulație a 
cetățenilor din UE. Cu toate acestea, există 
diferențe considerabile între principiile și 
condițiile naționale în baza cărora 
consumatorii au posibilitatea rambursării 
anticipate și condițiile în care rambursarea 
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anticipată poate avea loc. Deși se 
recunoaște diversitatea mecanismelor de 
finanțare ipotecară și a gamei de produse 
disponibile, este esențial să existe norme la 
nivelul Uniunii cu privire la rambursarea 
anticipată a creditului, astfel încât 
consumatorii să aibă posibilitatea de a-și 
îndeplini obligațiile înainte de data 
convenită în contractul de credit și să aibă 
încredere pentru a alege produsele cele mai 
adaptate la nevoile lor. Statele membre
trebuie așadar să asigure, fie prin 
legislație, fie prin clauze contractuale,
dreptul legal sau contractual al 
consumatorilor de rambursare anticipată;
statele membre trebuie însă să aibă 
posibilitatea de a defini condițiile 
exercitării acestui drept. Aceste condiții pot 
include limitarea în timp a exercitării 
dreptului, tratamentul diferit în funcție de 
tipul de rată a dobânzii aferente creditului, 
fixă sau variabilă sau restricții cu privire la 
circumstanțele în care poate fi exercitat 
dreptul. Statele membre pot să prevadă 
totodată dreptul creditorului la o 
compensație echitabilă și justificată în mod 
obiectiv pentru eventualele costuri legate 
direct de rambursarea anticipată a 
creditului. Indiferent de situație, dacă 
rambursarea anticipată are loc într-o 
perioadă în care rata dobânzii este fixă, 
exercitarea dreptului poate fi condiționată 
de existența unui interes special din partea 
consumatorului. Un asemenea interes 
special poate exista, de exemplu, în cazul 
divorțului sau al intrării în șomaj. Dacă un 
stat membru alege să prevadă asemenea 
condiții, ele nu trebuie să fie de natură a 
face ca exercitarea dreptului să fie excesiv 
de dificilă sau de oneroasă pentru 
consumator.

anticipată poate avea loc. Deși se 
recunoaște diversitatea mecanismelor de 
finanțare ipotecară și a gamei de produse 
disponibile, este esențial să existe norme la 
nivelul Uniunii cu privire la rambursarea 
anticipată a creditului, astfel încât 
consumatorii să aibă posibilitatea de a-și 
îndeplini obligațiile înainte de data 
convenită în contractul de credit și să aibă 
încredere pentru a alege produsele cele mai 
adaptate la nevoile lor. Statele membre ar 
trebui să asigure dreptul legal al 
consumatorilor de rambursare anticipată;
statele membre trebuie însă să aibă 
posibilitatea de a defini condițiile 
exercitării acestui drept. Aceste condiții pot 
include limitarea în timp a exercitării 
dreptului, tratamentul diferit în funcție de 
tipul de rată a dobânzii aferente creditului, 
fixă sau variabilă sau restricții cu privire la 
circumstanțele în care poate fi exercitat 
dreptul. Statele membre pot să prevadă 
totodată dreptul creditorului la o 
compensație echitabilă și justificată în mod 
obiectiv pentru eventualele costuri legate 
direct de rambursarea anticipată a 
creditului. Indiferent de situație, dacă 
rambursarea anticipată are loc într-o 
perioadă în care rata dobânzii este fixă, 
exercitarea dreptului poate fi condiționată 
de existența unui interes legitim din partea 
consumatorului. Un asemenea interes 
special poate exista, de exemplu, în cazul 
divorțului sau al intrării în șomaj. Dacă un 
stat membru alege să prevadă asemenea 
condiții, ele nu trebuie să fie de natură a 
face ca exercitarea dreptului să fie excesiv 
de dificilă sau de oneroasă pentru 
consumator.

Or. en

Amendamentul 117
Cristian Silviu Bușoi
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Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Intermediarii de credite trebuie 
înregistrați la autoritatea competentă din 
statul membru în care au domiciliul sau 
sediul central, cu condiția să fie autorizați 
conform unor cerințe profesionale stricte 
referitoare la competență, bună reputație și 
asigurarea de răspundere civilă 
profesională. Pentru a promova încrederea 
consumatorilor în intermediarii de credite, 
statele membre trebuie să se asigure că 
intermediarii de credite autorizați fac 
obiectul unei supravegheri continue și 
stricte de către autoritatea competentă din 
statul membru de origine. Aceste cerințe 
trebuie să se aplice cel puțin la nivel de 
instituție; statele membre pot clarifica însă 
dacă aceste cerințe de autorizare și
înregistrare ulterioară se aplică și 
personalului intermediarilor de credite.

(34) Intermediarii de credite trebuie 
înregistrați la autoritatea competentă din 
statul membru în care au domiciliul sau 
sediul central, cu condiția să fie autorizați 
conform unor cerințe profesionale stricte 
referitoare la competență, bună reputație și 
asigurarea de răspundere civilă 
profesională. Pentru a promova încrederea 
consumatorilor în intermediarii de credite, 
statele membre trebuie să se asigure că 
intermediarii de credite autorizați fac 
obiectul unei supravegheri continue și 
stricte de către autoritatea competentă din 
statul membru de origine. Aceste cerințe 
trebuie să se aplice cel puțin la nivel de 
instituție, precum și la nivelul persoanei 
fizice, în cazul unui intermediar de credit 
autonom. statele membre pot clarifica însă 
dacă aceste cerințe de autorizare și 
înregistrare ulterioară se aplică și 
personalului intermediarilor de credite.

Or. en

Amendamentul 118
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a ține cont de evoluția pieței 
creditelor pentru proprietăți imobiliare 
rezidențiale sau a produselor de credit și de 
evoluțiile economice, de exemplu de 
inflație, și pentru a oferi mai multe 
explicații despre modul în care trebuie 
abordate unele cerințe ale prezentei 
directive, Comisia trebuie abilitată să 

(39) Pentru a ține cont de evoluția pieței 
creditelor pentru proprietăți imobiliare 
rezidențiale sau a produselor de credit și de 
evoluțiile economice, de exemplu de 
inflație, și pentru a oferi mai multe 
explicații despre modul în care trebuie 
abordate unele cerințe ale prezentei 
directive, Comisia trebuie abilitată să 
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adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. În mod 
concret, Comisia trebuie abilitată să adopte 
acte delegate pentru a preciza detaliile 
cerințelor profesionale aplicabile 
personalului creditorilor și 
intermediarilor de credite, criteriile 
utilizate pentru evaluarea bonității 
consumatorului și asigurarea caracterului 
adecvat al produselor de credit pentru 
consumator și pentru a armoniza termeni 
cheie cum sunt „neplată”, criteriile de 
înregistrare și condițiile de procesare a 
datelor care trebuie să reglementeze bazele 
de date privind creditele.

adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. În mod 
concret, Comisia trebuie abilitată să adopte 
acte delegate pentru a preciza criteriile 
utilizate pentru evaluarea bonității 
consumatorului și asigurarea caracterului 
adecvat al produselor de credit pentru 
consumator și pentru a armoniza termeni 
cheie cum sunt „neplată”, criteriile de 
înregistrare și condițiile de procesare a 
datelor care trebuie să reglementeze bazele 
de date privind creditele.

Or. en

Justificare

Actele delegate nu acoperă toate detaliile, ceea ce poate conduce la incertitudine juridică și 
lipsa transparenței. Determinarea cerințelor care trebuie îndeplinite pentru a avea un nivel 
adecvat de cunoștințe și de competență ar trebui să revină statelor membre.

Amendamentul 119
Liem Hoang Ngoc, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot menține sau adopta 
reglementări naționale mai stricte față de 
orice aspect din prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 120
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot menține sau adopta 
reglementări naționale mai stricte față de 
orice aspect din prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 121
María Irigoyen Pérez

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă dezvoltă o piață internă 
mai transparentă, eficientă și competitivă, 
prin contracte de credit coerente, flexibile 
și echitabile pentru proprietăți imobiliare 
rezidențiale, promovând totodată practici 
sustenabile de împrumut și garantând 
astfel un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor.

Or. es

Amendamentul 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică 
următoarelor contracte de credit:

(1) Prezenta directivă se aplică:

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

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contracte de credit garantate fie prin 
ipotecă, fie printr-o altă garanție 
comparabilă, utilizată în mod curent într-un 
stat membru asupra unei proprietăți 
imobiliare rezidențiale, fie printr-un drept 
legat de o proprietate imobiliară 
rezidențială;

(a) contracte de credit în scopul dobândirii 
sau păstrării drepturilor de proprietate 
asupra unui teren sau a unei proprietăți 
imobiliare rezidențiale și care sunt
garantate fie prin ipotecă, fie printr-o altă 
garanție comparabilă, utilizată în mod 
curent într-un stat membru asupra unei 
proprietăți imobiliare rezidențiale, fie 
printr-un drept legat de o proprietate 
imobiliară rezidențială;

Or. en

Justificare

Toate statele membre ar aplica normele directivei împrumuturilor pentru proprietăți 
imobiliare rezidențiale, care sunt garantate printr-o ipotecă sau o garanție comparabilă. În 
ceea ce privește alte credite care intră în domeniul de aplicare al propunerii Comisiei, statele 
membre ar avea dreptul să aleagă dacă să aplice acestora normele prezentei directive sau 
normele Directivei privind creditul de consum.

Amendamentul 124
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contracte de credit al căror scop este 
dobândirea sau păstrarea drepturilor de 
proprietate asupra unui teren sau asupra 
unei clădiri rezidențiale existente sau 
proiectate;

eliminat

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

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contracte de credit al căror scop este 
renovarea proprietății imobiliare 
rezidențiale pe care persoana în cauză o 
deține sau intenționează să o 
achiziționeze, credite care nu intră sub 
incidența Directivei 2008/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2008.

eliminat

Or. en

Amendamentul 126
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contractelor de credit care prevăd 
rambursarea creditului din veniturile 
obținute din vânzarea unei proprietăți 
imobiliare;

(a) contractelor de credit în care creditorul:

i) contribuie cu o sumă forfetară, cu plăți 
periodice sau cu alte forme de plată a 
creditului în schimbul unei sume obținute 
din vânzarea unei proprietăți imobiliare 
sau al unui drept cu privire la bunuri 
imobiliare; și
ii) nu va solicita rambursarea integrală a 
creditului până la producerea unuia sau a 
mai multor evenimente de viață 
specificate, definite în statele membre 
(„equity release”);

Or. en
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Justificare

Alinierea cu intenția descrisă la considerentul 10. 

Amendamentul 127
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contractelor de credit acordate de 
către un angajator angajaților săi cu titlu 
accesoriu, atunci când aceste credite sunt 
acordate fără dobândă sau cu o dobândă 
anuală efectivă mai mică decât cea 
practicată pe piață și care nu sunt propuse 
în general publicului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 128
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul în care un stat membru o 
dorește, cu privire la unele sau toate 
dispozițiile, contractelor de credit 
referitoare la credite acordate unui public 
restrâns în baza unei dispoziții legale de 
interes general, la rate ale dobânzii mai 
mici decât cele practicate în mod obișnuit 
pe piață, sau fără dobândă, ori în condiții 
care sunt mai avantajoase pentru 
consumator decât cele obișnuite de pe 
piață și cu dobânzi mai mici decât cele 
practicate în mod normal pe piață.

Or. en
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Justificare

Adaptare la articolul 2 alineatul (2) litera (l) din Directiva privind creditul de consum. Astfel 
de mecanisme permit guvernelor să pună în aplicare măsuri de interes public, cum ar fi 
sprijinirea cumpărătorilor aflați la prima achiziție. Includerea lor în domeniul de aplicare a 
prezentei directive nu ar mai permite guvernelor să le acorde sprijin în acest fel.

Amendamentul 129
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) în cazul în care un stat membru o 
dorește, cu privire la unele sau toate 
dispozițiile, contractelor de credit în care 
proprietatea nu urmează să fie ocupată ca 
locuință de către consumator sau o rudă a 
acestuia.

Or. en

Justificare

Împrumuturile comerciale folosite pentru achiziționarea de proprietăți sub formă de investiție 
sunt foarte diferite față de creditele ipotecare standard, iar consumatorul și creditorul 
necesită informații și protecție diferite. Riscurile și natura unor astfel de împrumuturi sunt 
mult diferite față de o ipotecă rezidențială standard. De exemplu, rambursarea se face nu în 
funcție de bonitatea consumatorului individual, ci de venitul obținut din închiriere.

Amendamentul 130
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) în cazul în care un stat membru o 
dorește, cu privire la unele sau toate 
dispozițiile, contractelor de credit 
încheiate de un consumator al cărui venit 
net anual este de cel puțin 1 500 000 EUR 
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sau care deține active nete în valoare de 
peste 2 000 000 EUR. 

Or. en

Justificare

Creditarea unui consumator cu mari disponibilități financiare diferă de creditele ipotecare 
standard. De exemplu, evaluarea bonității va ține de obicei seama de valoarea activelor 
acestuia, iar împrumuturile sunt, în general, negociate individual. Rambursarea se face, în 
mod probabil, din sume considerabile provenind din dividende, bonusuri sau vânzarea de 
active, mai degrabă decât din venituri periodice. Standardele prezentei directive nu sunt, prin 
urmare, adecvate acestui tip de ipotecă.

Amendamentul 131
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera bd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bd) în cazul în care un stat membru o 
dorește, cu privire la unele sau toate 
dispozițiile, contractelor de credit cu 
scadența în maxim 12 luni.

Or. en

Justificare

O piață de nișă există pentru finanțarea ipotecară pe termen scurt, care de obicei există 
pentru a asigura tranziția între o serie de tranzacții imobiliare. Aceasta permite 
achiziționarea unei noi locuințe în timp ce proprietatea existentă a consumatorului este 
comercializată. Creditul-punte este rambursat apoi din veniturile obținute din vânzarea 
locuinței existente. Standardele prezentei directive nu sunt, prin urmare, adecvate acestui tip 
de ipotecă.

Amendamentul 132
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera be (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(be) în cazul în care un stat membru o 
dorește, cu privire la unele sau toate 
dispozițiile, organizațiilor definite la 
articolul alineatul (5) din Directiva 
2008/48/CE.

Or. en

Justificare

Adaptarea la Directiva privind creditul de consum referitor la sindicatele de credit, care au 
un rol important în furnizarea de acces la servicii financiare consumatorilor care, altfel, ar fi
defavorizați.

Amendamentul 133
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „serviciu auxiliar” înseamnă un serviciu 
financiar oferit consumatorului de către 
creditor sau intermediarul de credite în 
legătură cu contractul de credit;

(d) „serviciu auxiliar” înseamnă un serviciu 
financiar, solicitat de creditor – de jure 
sau de facto – sau de lege și oferit 
consumatorului de către creditor, de către
intermediarul de credite sau de către o 
terță parte, în legătură cu contractul de 
credit;

Or. en

Amendamentul 134
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „serviciu auxiliar” înseamnă un serviciu (d) „serviciu auxiliar” înseamnă un serviciu 
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financiar oferit consumatorului de către 
creditor sau intermediarul de credite în 
legătură cu contractul de credit;

financiar, solicitat de creditor – de jure 
sau de facto – sau de lege și oferit 
consumatorului de către creditor, de către
intermediarul de credite sau de către o 
terță parte, în legătură cu contractul de 
credit;

Or. en

Justificare

Toate produsele/serviciile legate de acordul de credit, solicitate de către creditor sau prin 
lege ar trebui acoperite de definiția serviciului auxiliar, indiferent de cine îl oferă. Adeseori, 
consumatorul este îndrumat de către creditor înspre încheierea unui contract de credit 
incluzând un serviciu auxiliar, deși achiziționarea acestuia nu este oficial obligatorie. Prin 
urmare, este necesară adăugarea expresiei „de facto”.

Amendamentul 135
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „intermediar de credite” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care nu 
acționează în calitate de creditor și care, în 
cursul exercitării activității sale comerciale 
sau profesionale, în schimbul unui 
onorariu care poate lua formă pecuniară 
sau orice altă formă de plată convenită:

(e) „intermediar de credite” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care nu 
acționează în calitate de creditor și care, în 
cursul exercitării activității sale comerciale 
sau profesionale, în schimbul unei 
retribuții care poate lua formă pecuniară 
sau orice altă formă de plată convenită:

Or. en

Justificare

Retribuțiile includ onorarii, comisioane și alte forme de venit.

Amendamentul 136
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „intermediar de credite” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care nu 
acționează în calitate de creditor și care, în 
cursul exercitării activității sale comerciale 
sau profesionale, în schimbul unui 
onorariu care poate lua formă pecuniară 
sau orice altă formă de plată convenită:

(e) „intermediar de credite” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care nu 
acționează în calitate de creditor și care, în
cursul exercitării activității sale comerciale 
sau profesionale, în schimbul unei 
retribuții care poate lua formă pecuniară 
sau orice altă formă de plată convenită:

Or. en

Justificare

„Retribuție” este mai adecvat în context. Poate include onorariile și comisioanele.

Amendamentul 137
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) oferă asistență consumatorilor prin 
organizarea de activități pregătitoare 
privind contractele de credit în înțelesul 
articolului 2, altele decât cele de la punctul
(i);

(ii) oferă asistență consumatorilor prin 
organizarea de activități pregătitoare și/sau 
administrarea privind contractele de credit 
în înțelesul articolului 2, altele decât cele 
de la punctul (i); sau

Or. en

Justificare

Adăugarea lui „sau” clarifică faptul că un intermediar de credite nu îndeplinește neapărat 
toate aceste activități. Acest lucru este prevăzut și în definiția intermediarului de credite din 
Directiva privind creditul de consum.

Amendamentul 138
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e – subpunctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

ii) oferă asistență consumatorilor prin 
organizarea de activități pregătitoare 
privind contractele de credit în înțelesul 
articolului 2, altele decât cele de la punctul 
(i);

ii) oferă asistență consumatorilor prin 
organizarea de activități pregătitoare 
privind contractele de credit în înțelesul 
articolului 2, altele decât cele de la punctul 
(i); sau 

Or. en

Amendamentul 139
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „costul total al creditului pentru 
consumator” înseamnă costul total al 
creditului pentru consumator, conform 
definiției de la articolul 3 litera (g) din 
Directiva 2008/48/CE;

(k) „costul total al creditului pentru 
consumator” înseamnă costul total al 
creditului pentru consumator, conform 
definiției de la articolul 3 litera (g) din 
Directiva 2008/48/CE, cu excepția 
costurilor aferente garantării creditului 
cu o proprietate imobiliară;

Or. de

Amendamentul 140
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „costul total al creditului pentru 
consumator” înseamnă costul total al
creditului pentru consumator, conform 
definiției de la articolul 3 litera (g) din 
Directiva 2008/48/CE;

(k) „costul total al creditului pentru 
consumator” înseamnă toate costurile, 
inclusiv dobânda, comisioanele, 
impozitele și orice alt tip de taxe legate de 
împrumut – cu excepția costurilor 
notariale – și pe care consumatorul este 
obligat să le plătească în legătură cu 
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contractul de credit, inclusiv dar nu 
limitat la toate costurile decurgând din 
contracte de rambursare a creditului, de 
garantare sau asigurare a proprietății 
folosite ca garanție și de facilitare a 
plăților, precum și orice alte servicii 
auxiliare încheiate ca o condiție pentru
sau în asociere cu contractul pentru 
împrumutul pentru proprietăți imobiliare 
rezidențiale.

Or. en

Amendamentul 141
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „costul total al creditului pentru 
consumator” înseamnă costul total al
creditului pentru consumator, conform 
definiției de la articolul 3 litera (g) din 
Directiva 2008/48/CE;

(k) „costul total al creditului pentru 
consumator” înseamnă toate costurile, 
inclusiv dobânda, comisioanele, 
impozitele și orice alt tip de taxe pe care 
consumatorul este obligat să le plătească 
în legătură cu contractul de credit și care 
sunt cunoscute de către creditor, cu 
excepția taxelor notariale și a taxelor de 
înregistrare a ipotecii; costurile legate de 
serviciile auxiliare aferente contractului 
de credit, în special costurile legate de 
evaluarea proprietății și de primele de 
asigurare, sunt incluse, de asemenea, în 
cazul în care încheierea unui contract de 
servicii este obligatorie pentru obținerea
creditului sau pentru a-l obține în termenii 
și condițiile comercializate, iar aceste 
costuri sunt cunoscute de către creditor;

Or. en

Justificare

Pe lângă excluderea taxelor notariale din definiția costurilor totale ale creditului, și taxele de 
înregistrare a ipotecii ar trebui excluse explicit , întrucât acestea nu sunt taxe bancare și, mai 
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mult, acestea nu sunt cunoscute de creditor la momentul încheierii contractului de credit. În 
plus, dacă se are în vedere includerea primelor de asigurare în DAE, această obligație ar 
trebui să se limiteze la acele costuri cunoscute de către creditor.

Amendamentul 142
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) „dobânda anuală efectivă” înseamnă
costul total al creditului pentru 
consumator exprimat ca procent anual 
din valoarea totală a creditului, inclusiv 
costurile menționate la articolul 12 
alineatul (2), dacă este cazul;

(m) „dobânda anuală efectivă” înseamnă 
valoarea totală a costurilor percepute de 
către creditor în beneficiul său pentru 
încheierea și executarea contractului de 
credit;

Or. fr

Amendamentul 143
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) „rată fixă a dobânzii aferente 
creditului” înseamnă o rată unică a 
dobânzii aplicabilă pentru întreaga durată 
a contractului de credit sau pentru o parte 
din aceasta.

Or. de

Amendamentul 144
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera o
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „evaluarea bonității” înseamnă 
evaluarea capacității unui consumator de a-
și plăti datoriile;

(o) „evaluarea bonității” înseamnă 
evaluarea capacității unui consumator de a-
și plăti datoriile, pe baza unor informații 
obiective privind situația sa individuală;

Or. en

Amendamentul 145
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „evaluarea bonității” înseamnă 
evaluarea capacității unui consumator de 
a-și plăti datoriile;

(o) „evaluarea bonității” înseamnă 
evaluarea tuturor factorilor relevanți 
cunoscuți de către creditor la momentul 
solicitării creditului pentru a determina 
dacă consumatorul va fi capabil să 
ramburseze creditul;

Or. en

Justificare

Definiția evaluării bonității unui consumator trebuie să reflecte faptul că aceasta cuprinde nu 
numai o evaluare a capacității consumatorului de a rambursa împrumutul din venitul său, ci 
și alți factori relevanți, printre care existența unei garanții, care conferă siguranță și 
soliditate sistemului, transformând creditul ipotecar într-o modalitate cu risc scăzut și costuri 
scăzute de furnizare de fonduri pentru achiziționarea de locuințe.

Amendamentul 146
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera o
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „evaluarea bonității” înseamnă 
evaluarea capacității unui consumator de 
a-și plăti datoriile;

(o) „evaluarea bonității” înseamnă 
evaluarea tuturor factorilor relevanți 
cunoscuți de către creditor la momentul 
solicitării creditului pentru a determina 
dacă consumatorul va fi capabil să 
ramburseze creditul;

Or. en

Amendamentul 147
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ra (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ra) „evaluator” înseamnă o persoană 
fizică sau juridică care, în cursul
exercitării activității sale comerciale sau 
profesionale, realizează evaluări ale 
proprietăților imobiliare rezidențiale sau 
ale terenurilor pe care astfel de proprietăți 
sunt sau ar putea fi situate;

Or. en

Justificare

Definiția evaluatorului ca persoană fizică sau juridică reflectă corectă situația din Europa.

Amendamentul 148
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre desemnează autoritățile 
competente abilitate să asigure 

Statele membre desemnează autoritățile 
competente abilitate să asigure 
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implementarea prezentei directive și 
veghează ca acestea să dispună de toate 
prerogativele necesare pentru a-și îndeplini 
atribuțiile.

implementarea prezentei directive și
punerea în aplicare a tuturor dispozițiilor 
sale în interesul pieței și al tuturor 
participanților la aceasta. Statele membre
veghează ca acestea să dispună de resurse 
suficiente și de toate prerogativele de 
anchetare și sancționare necesare pentru 
a-și îndeplini atribuțiile, inclusiv accesul 
în sedii și la documente relevante.

Autoritățile competente recurg, printre 
altele, la metoda „clientului misterios”, 
dacă este necesar, pentru a verifica buna 
aplicare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 149
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre desemnează autoritățile 
competente abilitate să asigure 
implementarea prezentei directive și 
veghează ca acestea să dispună de toate 
prerogativele necesare pentru a-și îndeplini 
atribuțiile.

Statele membre desemnează autoritățile 
competente abilitate să asigure 
implementarea prezentei directive și
punerea în aplicare a tuturor dispozițiilor 
sale în interesul pieței și al tuturor 
participanților la aceasta. Statele membre
veghează ca acestea să dispună de resurse 
suficiente și de toate prerogativele de 
anchetare și sancționare necesare pentru 
a-și îndeplini atribuțiile.

Statele membre se asigură că anchetatorii 
au acces în sedii, că pot solicita 
notificarea contractelor ipotecare, FEIS, 
registre contabile, facturi și orice alte 
documente profesionale și că obțin sau 
fac copii ale acestora prin orice mijloace 
și pe orice suport și că colectează 
informații și dovezi prin citații sau la fața 
locului.
În cazul desfășurării activității într-un 
stat membru gazdă, supravegherea 
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activităților în curs de desfășurare ale 
creditorilor sau ale intermediarilor de 
credite se efectuează de către autoritatea 
competentă a statului membru gazdă. 
Autoritatea competentă a statului membru 
de origine transmite autorității 
competente a statului membru gazdă orice 
informații relevante. Autoritățile 
competente ale statului membru gazdă au 
competența de a interveni dacă 
intermediarii de credite nu își respectă 
obligațiile și responsabilitățile definite în 
prezenta directivă. În plus, autoritățile 
competente din statul membru gazdă au 
dreptul de a refuza acordarea de 
autorizații.

Or. en

Justificare

Autoritățile competente ar trebui să dispună de competențele necesare pentru a putea acționa 
în numele consumatorilor.

Amendamentul 150
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul desfășurării activității într-un 
stat membru gazdă, supravegherea 
activităților în curs de desfășurare ale 
creditorilor sau ale intermediarilor de 
credite se efectuează de către autoritatea 
competentă a statului membru gazdă. 
Autoritatea competentă a statului membru 
de origine transmite autorității 
competente a statului membru gazdă orice 
informații relevante. Autoritățile 
competente ale statului membru gazdă au 
competența de a interveni dacă 
intermediarii de credite nu își respectă 
obligațiile și responsabilitățile definite în 
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prezenta directivă. În plus, autoritățile 
competente din statul membru gazdă au 
dreptul de a refuza acordarea de 
autorizații.

Or. en

Amendamentul 151
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre desemnează ca fiind 
competentă pentru asigurarea 
implementării articolelor 18, 19, 20 și 21 
din prezenta directivă una dintre 
autoritățile competente menționate la 
articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. 1093/2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea bancară europeană).

Statele membre desemnează ca fiind 
competentă pentru asigurarea 
implementării articolelor 18, 19, 20, 21, 22
și 23 din prezenta directivă una dintre 
autoritățile competente menționate la 
articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. 1093/2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea bancară europeană).

Or. en

Amendamentul 152
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre desemnează ca fiind 
competentă pentru asigurarea 
implementării articolelor 18, 19, 20 și 21 
din prezenta directivă una dintre 
autoritățile competente menționate la 
articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. 1093/2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea bancară europeană).

Statele membre desemnează ca fiind 
competentă pentru asigurarea 
implementării articolelor 18, 19, 20, 21, 22
și 23 din prezenta directivă una dintre 
autoritățile competente menționate la 
articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. 1093/2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea bancară europeană).
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Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru excluderea autorităților competente de la aplicarea articolelor 
22 și 23 referitoare la libertate de stabilire a intermediarilor de credite și la supravegherea 
instituțiilor non-bancare.

Amendamentul 153
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul desfășurării activității într-un 
stat membru gazdă, supravegherea 
activităților în curs de desfășurare ale 
creditorilor sau ale intermediarilor de 
credite se efectuează de către autoritatea 
competentă a statului membru gazdă. 
Autoritatea competentă a statului membru 
de origine transmite autorității 
competente a statului membru gazdă orice 
informații relevante. Autoritățile 
competente ale statului membru gazdă au 
competența de a interveni dacă 
intermediarii de credite nu își respectă 
obligațiile și responsabilitățile definite în 
prezenta directivă. În plus, autoritățile 
competente din statul membru gazdă au 
dreptul de a refuza acordarea de 
autorizații.

Or. en

Justificare

Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să fie abilitate să mențină cerințele de 
conduită și raportare aplicate intermediarilor din jurisdicția lor pentru a putea menține un 
nivel înalt al protecției consumatorilor.

Amendamentul 154
Catherine Stihler
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

0 (2a) În cazul în care un creditor sau 
intermediar de credite oferă servicii într-
un alt stat membru decât statul membru 
de origine, supravegherea activităților în 
curs de desfășurare ale creditorului sau 
ale intermediarului de credite se 
efectuează de către autoritatea 
competentă a statului membru gazdă.
Autoritatea competentă a statului membru 
de origine transmite autorității 
competente a statului membru gazdă orice 
informații relevante, la solicitarea 
respectivei autorități.
Autoritățile din statul membru gazdă au 
competența de a interveni, inclusiv prin 
refuzarea dreptului de a presta servicii în 
statul membru gazdă, în cazul în care 
creditorul sau intermediarul de credite nu 
respectă cerințele profesionale și alte 
obligații și responsabilități normative 
definite în prezenta directivă sau impuse 
în alt mod creditorilor sau intermediarilor 
de credite care operează în statul membru 
respectiv.
Autoritatea competentă din statul membru 
gazdă informează autoritatea competentă 
din statul membru de origine, celelalte 
autorități din statele membre UE, precum 
și Autoritatea bancară europeană, cu 
privire la orice acțiune întreprinsă 
împotriva unui creditor sau a unui 
intermediar de credite în astfel de 
circumstanțe, precum și motivele pentru o 
astfel de acțiune.

Or. en

Amendamentul 155
María Irigoyen Pérez
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Propunere de directivă
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre definesc măsurile 
pentru facilitarea și promovarea 
înțelegerii de către consumatori a 
responsabilităților acestora cu privire la 
împrumuturi și gestiunea datoriei, mai 
ales în ceea ce privește contractele de 
credite.
(2) Statele membre se asigură că 
informațiile sunt disponibile pentru toți 
utilizatorii, pentru a preîntâmpina astfel 
absența informațiilor, fapt ce ar putea 
fragiliza situația consumatorilor față de 
normal, și garantează mai ales protecția 
consumatorilor al căror profil îi face în 
mod deosebit vulnerabili la contractele de 
credit pentru proprietăți imobiliare 
rezidențiale.

Or. es

Amendamentul 156
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun creditorilor și 
intermediarilor de credite obligația ca, în 
momentul prestării serviciilor de acordare a 
creditelor, de intermediere sau de 
consiliere cu privire la credite și, dacă este 
cazul, în momentul prestării serviciilor 
auxiliare, să acționeze cu onestitate, 
corectitudine și profesionalism și în 
interesul consumatorilor.

(1) Statele membre impun creditorilor și 
intermediarilor de credite obligația ca, în 
momentul prestării serviciilor de acordare a 
creditelor, de intermediere sau de 
consiliere cu privire la credite și, dacă este 
cazul, în momentul prestării serviciilor 
auxiliare, să acționeze cu onestitate, 
corectitudine și profesionalism și în 
interesul consumatorilor.

Statele membre se asigură că, în cazul 
nerespectării cerințelor prevăzute la 
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primul paragraf, se instituie dispoziții 
pentru adaptarea obligatorie a 
contractului de credit în interesul 
consumatorului afectat, fără costuri 
pentru acesta, sau, dacă acesta o dorește, 
are posibilitatea de a se retrage din 
contract fără a suporta pagube.

Or. en

Amendamentul 157
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun creditorilor și 
intermediarilor de credite obligația ca, în 
momentul prestării serviciilor de acordare a 
creditelor, de intermediere sau de 
consiliere cu privire la credite și, dacă este 
cazul, în momentul prestării serviciilor 
auxiliare, să acționeze cu onestitate, 
corectitudine și profesionalism și în 
interesul consumatorilor.

(1) Statele membre impun creditorilor și 
intermediarilor de credite obligația ca, în 
momentul prestării serviciilor de acordare a 
creditelor, de intermediere sau de 
consiliere cu privire la credite, să acționeze 
cu onestitate, corectitudine și 
profesionalism.

Or. en

Justificare

Serviciile auxiliare, în sensul prezentei directive, cum ar fi asigurarea, sunt deja reglementate 
și, prin urmare, ar trebui aplicat principiul „lex specialis”. Interesele pot fi adaptate, așa 
încât nu este de dorit referirea specifică la interesul consumatorilor.

Amendamentul 158
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre veghează ca modul în 
care creditorii își remunerează personalul și 
intermediarii de credite și modul în care 
aceștia din urmă își remunerează propriul 
personal să nu afecteze respectarea 
obligației de a acționa în interesul 
consumatorilor, conform prevederilor de la 
alineatul (1).

(2) Statele membre veghează ca modul în 
care creditorii își remunerează personalul și 
intermediarii de credite și modul în care
aceștia din urmă își remunerează propriul 
personal să nu afecteze respectarea 
obligației de a acționa în interesul 
consumatorilor, conform prevederilor de la 
alineatul (1).

Remunerația nu este conectată cu 
produsul. Îndeosebi, nici un angajat sau 
un intermediar de credit nu beneficiază, 
în niciun caz, de un onorariu sau 
comision depinzând de rata sau de tipul 
produsului de credit semnat cu 
consumatorul.
În cazul adaptării contractelor de credit, 
nu este prevăzută nicio remunerație 
pentru noi contracte, cu excepția cazului 
în care se dovedește că contractul existent 
nu a rezolvat problema.
Orice stimulente în natură acordate 
intermediarilor de credit sunt interzise.
Remunerația ține cont de rata 
împrumuturilor neperformante.

Or. en

Amendamentul 159
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Personalul creditorilor și al 
intermediarilor de credite trebuie să 
dispună de un nivel adecvat de cunoștințe 
și competență în raport cu oferirea sau 
acordarea contractelor de credit în 
înțelesul articolului 2 sau cu activitatea de 

eliminat
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intermediere de credite definită la 
articolul 3 litera (e). În cazul în care 
încheierea unui contract de credit include 
și un serviciu auxiliar legat de acesta, în 
particular servicii de asigurare sau de 
investiții, personalul respectiv trebuie să 
dispună de asemenea de cunoștințe și 
competență adecvate în legătură cu acel 
serviciu auxiliar pentru a îndeplini 
cerințele prevăzute la articolul 19 din 
Directiva 2004/39/CE și la articolul 4 din 
Directiva 2002/92/CE.

Or. en

Justificare

Pentru a proteja consumatorii este suficientă reglementarea cerințelor în materie de 
competențe ale conducerii, care ar fi responsabilă apoi de faptul că personalul este 
competent să își îndeplinească sarcinile. Această soluție ar fi, de asemenea, în conformitate 
cu alte acte legislative ale Uniunii. Reglementarea cerințelor minime de competență a 
personalului este excesivă.

Amendamentul 160
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Personalul creditorilor și al 
intermediarilor de credite trebuie să 
dispună de un nivel adecvat de cunoștințe 
și competență în raport cu oferirea sau 
acordarea contractelor de credit în înțelesul 
articolului 2 sau cu activitatea de 
intermediere de credite definită la articolul 
3 litera (e). În cazul în care încheierea unui 
contract de credit include și un serviciu 
auxiliar legat de acesta, în particular 
servicii de asigurare sau de investiții, 
personalul respectiv trebuie să dispună de 
asemenea de cunoștințe și competență 
adecvate în legătură cu acel serviciu 
auxiliar pentru a îndeplini cerințele 

(a) Intermediarii de credite și personalul 
creditorilor trebuie să dispună de un nivel 
adecvat de cunoștințe și competență în 
raport cu oferirea sau acordarea 
contractelor de credit în înțelesul 
articolului 2 sau cu activitatea de 
intermediere de credite definită la articolul 
3 litera (e). În cazul în care încheierea unui 
contract de credit include și un serviciu 
auxiliar legat de acesta, în particular 
servicii de asigurare sau de investiții, 
personalul respectiv trebuie să dispună de 
asemenea de cunoștințe și competență 
adecvate în legătură cu acel serviciu 
auxiliar pentru a îndeplini cerințele 



PE475.786v01-00 40/123 AM\881849RO.doc

RO

prevăzute la articolul 19 din Directiva 
2004/39/CE și la articolul 4 din Directiva 
2002/92/CE.

prevăzute la articolul 19 din Directiva 
2004/39/CE și la articolul 4 din Directiva 
2002/92/CE.

Or. en

Amendamentul 161
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Personalul creditorilor și al 
intermediarilor de credite trebuie să 
dispună de un nivel adecvat de cunoștințe 
și competență în raport cu oferirea sau 
acordarea contractelor de credit în înțelesul 
articolului 2 sau cu activitatea de 
intermediere de credite definită la articolul 
3 litera (e). În cazul în care încheierea unui 
contract de credit include și un serviciu 
auxiliar legat de acesta, în particular 
servicii de asigurare sau de investiții, 
personalul respectiv trebuie să dispună de 
asemenea de cunoștințe și competență 
adecvate în legătură cu acel serviciu 
auxiliar pentru a îndeplini cerințele 
prevăzute la articolul 19 din Directiva 
2004/39/CE și la articolul 4 din Directiva 
2002/92/CE.

(a) Intermediarii de credite și personalul 
creditorilor care se află în contact direct 
cu consumatorul trebuie să dispună de un 
nivel adecvat de cunoștințe și competență 
în raport cu oferirea sau acordarea 
contractelor de credit în înțelesul 
articolului 2 sau cu activitatea de 
intermediere de credite definită la articolul 
3 litera (e). În cazul în care încheierea unui 
contract de credit include și un serviciu 
auxiliar legat de acesta, în particular 
servicii de asigurare sau de investiții, 
personalul respectiv trebuie să dispună de 
asemenea de cunoștințe și competență 
adecvate în legătură cu acel serviciu 
auxiliar, după cum este definit în legislația 
aplicabilă respectivului serviciu.

Or. en

Justificare

Nu este de dorit să se impună conformare cu doar o parte a unui instrument juridic. De 
exemplu, în cazul în care un creditor/intermediar de credite, pe lângă furnizarea de servicii 
conexe unei ipoteci, furnizează și servicii de intermediere de asigurare, aceștia ar trebui să 
respecte dispozițiile directivei privind intermedierea de asigurări (IMD), în ansamblul său.

Amendamentul 162
Liem Hoang Ngoc
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Persoanele fizice din conducerea 
creditorilor și a intermediarilor de credite 
care sunt responsabile de intermedierea 
creditelor, de consiliere sau de aprobarea 
contractului de credit sau care intervin în 
aceste activități trebuie să dispună de 
cunoștințe și competență adecvate în 
materie de contracte de credit.

(b) Persoanele fizice din conducerea 
creditorilor și a intermediarilor de credite 
care sunt responsabile de intermedierea 
creditelor, de consiliere sau de aprobarea 
contractului de credit sau care intervin în 
aceste activități trebuie să dispună de 
cunoștințe și competență adecvate în 
materie de contracte de credit.

Aceste persoane sunt obligate să urmeze o 
dezvoltare profesională continuă, pentru 
validarea cunoștințelor și competențelor.

Or. en

Amendamentul 163
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Persoanele fizice din conducerea 
creditorilor și a intermediarilor de credite 
care sunt responsabile de intermedierea
creditelor, de consiliere sau de aprobarea 
contractului de credit sau care intervin în 
aceste activități trebuie să dispună de 
cunoștințe și competență adecvate în 
materie de contracte de credit.

(b) Persoanele fizice din conducerea 
creditorilor și a intermediarilor de credite 
care sunt responsabile de intermedierea
contractelor de credit, de consiliere
privind acestea sau care intervin în aceste 
activități trebuie să dispună de cunoștințe și
experiență adecvate în materie de contracte 
de credit. Conducerea intermediarilor de 
credite se asigură că personalul deține un 
nivel adecvat de cunoștințe și competențe 
pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

Or. en

Justificare

Este important să se ia în considerare faptul că majoritatea creditorilor sunt instituții de 
credit care oferă o gamă largă de servicii financiare. Prin urmare, ar fi problematică 
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reglementarea cerințelor în materie de competențe ale conducerii instituțiilor de credite 
numai în funcție de un singur produs, creditele ipotecare. Reglementarea cerințelor în 
materie de competențe ar trebui să se refere numai la conducerea intermediarilor de credite.

Amendamentul 164
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Creditorii și intermediarii de credite 
sunt monitorizați pentru evaluarea 
respectării continue a cerințelor menționate 
la alineatul (1) literele (a) și (b).

(c) Creditorii și intermediarii de credite 
sunt supravegheați de autoritatea 
competentă pentru evaluarea respectării 
continue a cerințelor menționate la 
alineatul (1) literele (a) și (b).

Or. en

Amendamentul 165
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură cerințele 
minime de competență menționate la 
alineatul (1) sunt instituite în 
conformitate cu principiile stabilite în 
anexa IIa.

Or. en

Amendamentul 166
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu articolul 26 și sub 
rezerva condițiilor de la articolele 27 și 
28, Comisiei îi este delegată competența 
de a preciza cerințele prevăzute la 
alineatele (1) și (2) ale prezentului articol 
și, în mod concret, cerințele care trebuie 
îndeplinite pentru a avea un nivel adecvat 
de cunoștințe și de competență.

eliminat

Or. en

Justificare

Relația dintre competențele statului membru de origine în conformitate cu alineatul (3) și ale 
Comisiei în conformitate cu alineatul (4) nu este clară. Ar trebui să țină de competența 
statului membru de origine să specifice în detaliu cerințele în materie de competențe.

Amendamentul 167
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu articolul 26 și sub 
rezerva condițiilor de la articolele 27 și 
28, Comisiei îi este delegată competența 
de a preciza cerințele prevăzute la 
alineatele (1) și (2) ale prezentului articol 
și, în mod concret, cerințele care trebuie 
îndeplinite pentru a avea un nivel adecvat 
de cunoștințe și de competență.

eliminat

Or. en

Justificare

Această abordare poate conduce la insecuritate juridică și la lipsa transparenței. 
Determinarea cerințelor care trebuie îndeplinite pentru a avea un nivel adecvat de cunoștințe 
și de competență ar trebui să revină statelor membre.
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Amendamentul 168
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8
Informații standard care trebuie incluse 
în materialele publicitare

eliminat

(1) Statele membre trebuie să se 
asigure că orice formă de publicitate 
referitoare la contractele de credit 
prevăzute la articolul 2 care indică o rată 
a dobânzii sau orice cifre referitoare la 
costul creditului pentru consumator 
cuprinde informații standard în 
conformitate cu prezentul articol.
(2) Informațiile standard specifică, în 
mod clar, concis și vizibil, prin 
intermediul unui exemplu reprezentativ, 
următoarele:
(a) identitatea creditorului sau, dacă 
este cazul, a intermediarului de credite;
(b) faptul că produsul oferit este un 
contract de credit și, dacă este cazul, că 
acesta este garantat fie prin ipotecă, fie 
printr-o altă garanție comparabilă, 
utilizată în mod curent într-un stat 
membru asupra unei proprietăți 
imobiliare rezidențiale, fie printr-un drept 
legat de o proprietate imobiliară 
rezidențială;
(c) rata dobânzii aferente creditului, 
indicând dacă este fixă și/sau variabilă, 
împreună cu informații privind toate 
costurile incluse în costul total al 
creditului pentru consumator;
(d) valoarea totală a creditului;
(e) dobânda anuală efectivă;
(f) durata contractului de credit;
(g) valoarea ratelor;
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(h) suma totală plătibilă de către 
consumator;
(i) dacă este cazul, un avertisment 
referitor la riscul de a pierde proprietatea 
imobiliară în cazul nerespectării 
angajamentelor legate de contractul de 
credit atunci când creditul este garantat 
printr-o ipotecă sau o altă garanție 
comparabilă utilizată în mod curent într-
un stat membru asupra unei proprietăți 
imobiliare rezidențiale sau printr-un drept 
legat de o proprietate imobiliară 
rezidențială.
Informațiile standard trebuie să fie ușor 
de citit sau clar audibile, după caz, în 
funcție de suportul utilizat pentru 
publicitate și marketing.
(3) În cazul în care încheierea unui 
contract referitor la un serviciu auxiliar 
aferent contractului de credit, în 
particular o asigurare, este obligatorie 
pentru obținerea creditului sau pentru 
obținerea creditului conform clauzelor și 
condițiilor prezentate în ofertă, iar costul 
acelui serviciu nu poate fi determinat în 
prealabil, obligația de a încheia un 
asemenea contract trebuie, de asemenea, 
menționată în mod clar, concis și vizibil, 
împreună cu dobânda anuală efectivă.
(4) În conformitate cu articolul 26 și 
sub rezerva condițiilor de la articolele 27 
și 28, Comisiei îi este delegată competența 
de a detalia lista informațiilor 
standardizate care trebuie incluse în 
materialele publicitare.
Concret, atunci când adoptă astfel de acte 
delegate, Comisia modifică, dacă este 
necesar, lista informațiilor standardizate 
prevăzute la alineatul (2) literele (a)-(i) de 
la prezentul articol.
(5) Prezentul articol se aplică fără a 
aduce atingere Directivei 2005/29/CE.

Or. en
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Amendamentul 169
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) faptul că produsul oferit este un 
contract de credit și, dacă este cazul, că 
acesta este garantat fie prin ipotecă, fie 
printr-o altă garanție comparabilă, 
utilizată în mod curent într-un stat 
membru asupra unei proprietăți 
imobiliare rezidențiale, fie printr-un drept 
legat de o proprietate imobiliară 
rezidențială;

eliminat

Or. en

Justificare

Ipotecile nu sunt, în general, vândute direct, ca urmare a publicității. Cercetările de piață 
arată că foarte puține informații sunt reținute de către consumatori din reclamele în domeniu, 
așa încât este mai oportună concentrarea asupra unor principii-cheie.

Amendamentul 170
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) rata dobânzii aferente creditului, 
indicând dacă este fixă și/sau variabilă, 
împreună cu informații privind toate 
costurile incluse în costul total al creditului 
pentru consumator;

(c) rata dobânzii aferente creditului, 
indicând dacă este fixă și/sau variabilă, 
împreună cu informații privind toate 
costurile incluse în costul total al creditului 
pentru consumator; DAE ar trebui inclusă 
în reclamă cel puțin la fel de vizibil ca și 
celelalte informații cifrice.

Or. en
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Amendamentul 171
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) valoarea totală a creditului; eliminat

Or. en

Justificare

Ipotecile nu sunt, în general, vândute direct, ca urmare a publicității. Cercetările de piață 
arată că foarte puține informații sunt reținute de către consumatori din reclamele în domeniu, 
așa încât este mai oportună concentrarea asupra unor principii-cheie.

Amendamentul 172
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dacă este cazul, un avertisment 
referitor la riscul de a pierde proprietatea 
imobiliară în cazul nerespectării 
angajamentelor legate de contractul de 
credit atunci când creditul este garantat 
printr-o ipotecă sau o altă garanție 
comparabilă utilizată în mod curent într-
un stat membru asupra unei proprietăți 
imobiliare rezidențiale sau printr-un drept 
legat de o proprietate imobiliară 
rezidențială.

eliminat

Or. en

Justificare

În sistemul juridic al unor state membre, acest tip de avertisment ar fi înșelător, întrucât 
riscul de a pierde o proprietate nu este legat numai de creditele garantate printr-o ipotecă. În 
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orice caz, cerința este excesivă în etapa de publicitate.

Amendamentul 173
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile standard trebuie să fie ușor de 
citit sau clar audibile, după caz, în funcție 
de suportul utilizat pentru publicitate și 
marketing.

Informațiile standard trebuie să fie ușor de 
citit sau clar audibile, după caz, în funcție 
de suportul utilizat pentru publicitate și 
marketing.

Orice informații furnizate în reclamă 
trebuie să fie conforme cu exemplul 
reprezentativ expus.
Statele membre adoptă criterii pentru 
definirea exemplului reprezentativ.

Or. en

Amendamentul 174
Louis Grech

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile standard trebuie să fie ușor de 
citit sau clar audibile, după caz, în funcție 
de suportul utilizat pentru publicitate și 
marketing.

Informațiile standard trebuie să fie ușor de 
citit sau clar audibile, după caz, în funcție 
de suportul utilizat pentru publicitate și 
marketing. Astfel de informații standard 
nu sunt imprimate cu caractere mărunte, 
ci prezentate în mod clar, vizibil, în orice 
documente.

Or. en
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Amendamentul 175
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care încheierea unui
contract referitor la un serviciu auxiliar 
aferent contractului de credit, în particular 
o asigurare, este obligatorie pentru 
obținerea creditului sau pentru obținerea 
creditului conform clauzelor și condițiilor 
prezentate în ofertă, iar costul acelui 
serviciu nu poate fi determinat în prealabil, 
obligația de a încheia un asemenea contract 
trebuie, de asemenea, menționată în mod 
clar, concis și vizibil, împreună cu
dobânda anuală efectivă.

(3) În cazul unui serviciu auxiliar aferent 
contractului de credit, în particular o 
asigurare, dacă costul acelui serviciu nu 
poate fi determinat în prealabil, obligația 
de a încheia un asemenea contract trebuie, 
de asemenea, menționată în mod clar, 
concis și vizibil, iar costul său este inclus 
în dobânda anuală efectivă, pe baza 
costului unui produs similar oferit de 
creditor sau de un alt furnizor.

Or. en

Amendamentul 176
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu articolul 26 și sub 
rezerva condițiilor de la articolele 27 și 
28, Comisiei îi este delegată competența 
de a detalia lista informațiilor 
standardizate care trebuie incluse în 
materialele publicitare.

eliminat

Concret, atunci când adoptă astfel de acte 
delegate, Comisia modifică, dacă este 
necesar, lista informațiilor standardizate 
prevăzute la alineatul (2) literele (a)-(i) de 
la prezentul articol.

Or. en
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Justificare

Obligațiile de informare sunt aproape identice cu cele prevăzute în Directiva privind creditul 
de consum. Nu este necesar ca aceste obligații să fie specificate.

Amendamentul 177
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Practici comerciale neloiale
(1) Consumatorul are întotdeauna dreptul 
de a cumpăra produse auxiliare de la 
furnizori alternativi.
(2) Rata dobânzii nu depinde de prestarea 
continuă a serviciilor auxiliare de către 
un furnizor specificat, cu excepția cazului 
în care serviciul auxiliar face parte 
integrantă din produsul de creditare și 
există un beneficiu obiectiv pentru 
consumator.
(3) Statele membre iau măsuri de 
interzicere a împrumuturilor acordate în 
alte devize, cu excepția cazului în care 
consumatorul își primește venitul în 
respectiva deviză.
(4) Statele membre iau măsuri de 
interzicere a ratelor de atragere a 
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 178
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 8a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Libertatea de alegere a furnizorului de 
servicii auxiliare
(1) Consumatorul are întotdeauna dreptul 
de a cumpăra produse auxiliare de la 
furnizori alternativi.
(2) Rata dobânzii nu depinde de prestarea 
continuă a serviciilor auxiliare de către 
un furnizor specificat, cu excepția cazului 
în care serviciul auxiliar face parte 
integrantă din produsul de creditare și 
există un beneficiu obiectiv pentru 
consumator.

Or. en

Justificare

Ar fi incorectă și anti-competitivă obligarea consumatorilor de a cumpăra mai multe produse 
și servicii de la același furnizor. Anumite piețe au dezvoltat mecanisme de contracte legate, 
obligând consumatorii să cumpere anumite servicii auxiliare. Chiar dacă oferta lasă 
consumatorilor un avantaj total la momentul semnării contractului, e posibil ca acest lucru să 
se schimbe câțiva ani mai târziu. Legătura creată între diferitele contracte nu permite 
consumatorului să beneficieze de variațiile de pe piață.

Amendamentul 179
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre veghează ca atât creditorii, 
cât și intermediarii de credite, dacă este 
cazul, să pună în permanență la dispoziție 
informații generale legate de contractele de 
credit, pe un suport durabil sau în formă 
electronică.

Statele membre veghează ca atât creditorii, 
cât și intermediarii de credite, să pună în 
permanență la dispoziție informații 
generale legate de contractele de credit și 
să le aducă la cunoștința consumatorului,
fie direct de creditor, în cazul vânzărilor 
directe, fie prin intermediarul de credit, pe 
un suport durabil și/sau, la cerere, în formă 
electronică.
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Or. en

Justificare

Nu este clar cine anume este responsabil cu elaborarea acestui document. Intermediarii nu 
au neapărat acces la toate informațiile înregistrate. Prin urmare, este responsabilitatea 
creditorului să furnizeze aceste informații intermediarului sau, în cazul în care creditorul le 
distribuie direct, consumatorului.

Amendamentul 180
María Irigoyen Pérez

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre veghează ca atât creditorii, 
cât și intermediarii de credite, dacă este 
cazul, să pună în permanență la dispoziție 
informații generale legate de contractele de 
credit, pe un suport durabil sau în formă 
electronică.

Statele membre veghează ca atât creditorii, 
cât și intermediarii de credite, dacă este 
cazul, să pună în permanență la dispoziție 
informații generale accesibile și inteligibile 
legate de contractele de credit, pe un suport 
durabil sau în formă electronică.

Or. es

Amendamentul 181
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile generale trebuie să includă cel 
puțin următoarele:

Informațiile generale includ:

Or. en

Justificare

O armonizare optimă ar permite același nivel de protecție a consumatorului în UE.
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Amendamentul 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) formele garanției; (c) formele garanției, inclusiv posibilitatea 
ca aceasta să se afle într-un alt stat 
membru;

Or. en

Amendamentul 183
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) un exemplu de cost total al creditului 
pentru consumator și de dobândă anuală 
efectivă;

(g) un exemplu reprezentativ de cost total 
al creditului pentru consumator și de 
dobândă anuală efectivă;

Or. en

Amendamentul 184
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dacă există posibilitatea rambursării 
anticipate și, dacă este cazul, o descriere a 
condițiilor aferente acesteia;

(i) o descriere a condițiilor aferente 
rambursării anticipate;

Or. en
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Amendamentul 185
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) dacă este necesară o evaluare a 
proprietății și, în caz afirmativ, de către 
cine trebuie efectuată;

(j) implicațiile pentru consumator ale
raportului de evaluare a proprietății, 
inclusiv de către cine ar trebui efectuată și 
costurile aferente;

Or. en

Justificare

Prin eliminarea clauzei discreționare „dacă este necesară o evaluare a proprietății”, noul 
text prevede o evaluare pentru fiecare contract de credit rezidențial.

Amendamentul 186
María Irigoyen Pérez

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) dacă este cazul, un avertisment 
referitor la riscul de a pierde proprietatea 
imobiliară rezidențială în cazul 
nerespectării angajamentelor din 
contractul de credit atunci când creditul 
este garantat printr-o ipotecă sau o altă 
garanție comparabilă utilizată în mod 
curent într-un stat membru asupra unei 
proprietăți imobiliare rezidențiale sau 
printr-un drept legat de o proprietate 
imobiliară rezidențială.

Or. es

Amendamentul 187
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) detalii despre cum pot fi obținute 
informații referitoare la reducerile fiscale 
pentru dobânda aferentă contractului de 
credit sau la alte subvenții publice.

eliminat

Or. en

Justificare

Consumatorul nu trebuie să își bazeze decizia de a încheia un contract de credit pe baza 
scutirilor fiscale. În orice caz, este în general cunoscut faptul că informațiile cu privire la 
scutirile fiscale pot fi solicitate de la autoritățile fiscale.

Amendamentul 188
María Irigoyen Pérez

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) detalii despre cum pot fi obținute 
informații referitoare la reducerile fiscale 
pentru dobânda aferentă contractului de 
credit sau la alte subvenții publice.

(k) detalii despre cum pot fi obținute 
informații referitoare la obligațiile și
reducerile fiscale pentru dobânda aferentă 
contractului de credit sau la alte subvenții 
publice.

Or. es

Amendamentul 189
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, după ce Statele membre se asigură că, după ce 
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consumatorul a furnizat informațiile 
necesare cu privire la nevoile sale, situația 
sa financiară și preferințe, în conformitate 
cu articolul 14, creditorul și, dacă este 
cazul, intermediarul de credite îi oferă 
acestuia, fără întârzieri nejustificate, 
informațiile personalizate de care acesta 
are nevoie pentru a compara creditele 
disponibile pe piață, a evalua implicațiile 
lor și a decide în cunoștință de cauză dacă 
să încheie sau nu un contract de credit. 
Aceste informații trebuie furnizate, pe 
hârtie sau pe alt suport durabil, prin 
intermediul fișei europene de informații 
standardizate (FEIS), care figurează în 
anexa II.

consumatorul a furnizat informațiile 
necesare cu privire la nevoile sale, situația 
sa financiară și preferințe, în conformitate 
cu articolul 14, creditorul și, dacă este 
cazul, intermediarul de credite îi oferă 
acestuia, fără întârzieri nejustificate, 
informațiile personalizate de care acesta 
are nevoie pentru a compara creditele 
disponibile pe piață, a evalua implicațiile 
lor și a decide în cunoștință de cauză dacă 
să încheie sau nu un contract de credit. 
Statele membre pot să prevadă această 
posibilitate pentru consumatori de a-și 
cântări decizia, prin acordarea unui drept 
statutar sau contractual de denunțare a 
contractului, în conformitate cu 
dispozițiile Directivei 2008/48/CE. Aceste 
informații trebuie furnizate, pe hârtie sau 
pe alt suport durabil, prin intermediul fișei 
europene de informații standardizate 
(FEIS), care figurează în anexa II.

Or. de

Amendamentul 190
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, după ce 
consumatorul a furnizat informațiile 
necesare cu privire la nevoile sale, situația 
sa financiară și preferințe, în conformitate 
cu articolul 14, creditorul și, dacă este 
cazul, intermediarul de credite îi oferă 
acestuia, fără întârzieri nejustificate, 
informațiile personalizate de care acesta 
are nevoie pentru a compara creditele 
disponibile pe piață, a evalua implicațiile 
lor și a decide în cunoștință de cauză dacă 
să încheie sau nu un contract de credit.
Aceste informații trebuie furnizate, pe 
hârtie sau pe alt suport durabil, prin 

Statele membre se asigură că, după ce 
consumatorul a furnizat informațiile 
necesare cu privire la nevoile sale, situația 
sa financiară și preferințe, creditorul și, 
dacă este cazul, intermediarul de credite îi 
oferă acestuia, imediat, informațiile 
personalizate de care acesta are nevoie 
pentru a compara creditele disponibile pe 
piață, a evalua implicațiile lor și a decide în 
cunoștință de cauză dacă să încheie sau nu 
un contract de credit. Aceste informații 
trebuie furnizate gratuit, pe hârtie sau pe 
alt suport durabil, prin intermediul fișei 
europene de informații standardizate
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intermediul fișei europene de informații 
standardizate (FEIS), care figurează în 
anexa II.

(FEIS), care figurează în anexa II.

Or. en

Amendamentul 191
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, după ce 
consumatorul a furnizat informațiile 
necesare cu privire la nevoile sale, situația 
sa financiară și preferințe, în conformitate 
cu articolul 14, creditorul și, dacă este 
cazul, intermediarul de credite îi oferă 
acestuia, fără întârzieri nejustificate, 
informațiile personalizate de care acesta 
are nevoie pentru a compara creditele 
disponibile pe piață, a evalua implicațiile 
lor și a decide în cunoștință de cauză dacă 
să încheie sau nu un contract de credit.
Aceste informații trebuie furnizate, pe 
hârtie sau pe alt suport durabil, prin 
intermediul fișei europene de informații 
standardizate (FEIS), care figurează în 
anexa II.

Statele membre se asigură că, după ce 
consumatorul a furnizat informațiile 
necesare cu privire la nevoile sale, situația 
sa financiară și preferințe, în conformitate 
cu articolul 14, creditorul și, dacă este 
cazul, intermediarul de credite îi oferă 
acestuia, fără întârzieri nejustificate, 
informațiile personalizate de care acesta 
are nevoie pentru a compara creditele 
disponibile pe piață, a evalua implicațiile 
lor și a decide în cunoștință de cauză dacă 
să încheie sau nu un contract de credit.
Aceste informații trebuie furnizate, pe 
hârtie sau pe alt suport durabil, prin 
intermediul unei fișe de informații
standard și în mod gratuit. Statele 
membre utilizează fișa europeană de 
informații standardizate (FEIS), care 
figurează în anexa II, cu excepția cazului 
elaborării unei fișe naționale de 
informații mai adecvate, agreate de toate 
părțile interesate, inclusiv reprezentanții 
consumatorilor.

Or. en

Justificare

Un număr de state membre au implementat deja fișe de informații precontractuale, prin 
urmare ar trebui permisă existența atât a FEIS, cât și a unui document echivalent.
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Amendamentul 192
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, după ce
consumatorul a furnizat informațiile 
necesare cu privire la nevoile sale, situația 
sa financiară și preferințe, în conformitate 
cu articolul 14, creditorul și, dacă este 
cazul, intermediarul de credite îi oferă 
acestuia, fără întârzieri nejustificate,
informațiile personalizate de care acesta 
are nevoie pentru a compara creditele 
disponibile pe piață, a evalua implicațiile 
lor și a decide în cunoștință de cauză dacă 
să încheie sau nu un contract de credit.
Aceste informații trebuie furnizate, pe 
hârtie sau pe alt suport durabil, prin 
intermediul fișei europene de informații 
standardizate (FEIS), care figurează în 
anexa II.

În timp util, anterior situației în care
consumatorul este obligat printr-un 
contract de credit sau o ofertă, pe baza 
termenilor și condițiilor de creditare 
oferite de creditor și a informațiilor 
furnizate de consumator cu privire la 
nevoile sale, situația sa financiară și 
preferințe, creditorul și, dacă este cazul, 
intermediarul de credite îi oferă acestuia 
informațiile personalizate de care acesta 
are nevoie pentru a compara creditele 
disponibile pe piață, a evalua implicațiile 
lor și a decide în cunoștință de cauză dacă 
să încheie sau nu un contract de credit.
Aceste informații trebuie furnizate, pe 
hârtie sau pe alt suport durabil, prin 
intermediul fișei europene de informații 
standardizate (FEIS), care figurează în 
anexa II.

Or. en

Justificare

Prezenta dispoziție ar trebui aliniată cu Directiva privind creditul de consum și Directiva 
privind vânzarea la distanță a serviciilor financiare. Această aliniere ar conduce, de 
asemenea, la mai puțină birocrație, întrucât creditorul nu ar fi obligat să transmită FEIS de 
două ori.

Amendamentul 193
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, după ce Statele membre se asigură că, după ce 



AM\881849RO.doc 59/123 PE475.786v01-00

RO

consumatorul a furnizat informațiile 
necesare cu privire la nevoile sale, situația 
sa financiară și preferințe, în conformitate 
cu articolul 14, creditorul și, dacă este 
cazul, intermediarul de credite îi oferă 
acestuia, fără întârzieri nejustificate, 
informațiile personalizate de care acesta 
are nevoie pentru a compara creditele 
disponibile pe piață, a evalua implicațiile 
lor și a decide în cunoștință de cauză dacă 
să încheie sau nu un contract de credit.
Aceste informații trebuie furnizate, pe 
hârtie sau pe alt suport durabil, prin 
intermediul fișei europene de informații 
standardizate (FEIS), care figurează în 
anexa II.

consumatorul a furnizat informațiile 
necesare cu privire la nevoile sale, situația 
sa financiară și preferințe, în conformitate 
cu articolul 14, creditorul și, dacă este 
cazul, intermediarul de credite îi oferă 
acestuia, imediat, informațiile 
personalizate de care acesta are nevoie 
pentru a compara creditele disponibile pe 
piață, a evalua implicațiile lor și a decide în 
cunoștință de cauză dacă să încheie sau nu 
un contract de credit. Aceste informații 
trebuie furnizate gratuit, pe hârtie sau pe 
alt suport durabil, prin intermediul fișei 
europene de informații standardizate
(FEIS), care figurează în anexa II.

Or. en

Justificare

FEIS ar trebui furnizată consumatorilor în mod gratuit.

Amendamentul 194
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
creditorul îi prezintă consumatorului o 
ofertă fermă, aceasta este însoțită de o 
FEIS. În astfel de situații, statele membre 
se asigură că încheierea contractului de 
credit nu se efectuează înainte ca 
consumatorul să fi avut suficient timp 
pentru a compara ofertele, a evalua 
implicațiile acestora și a decide în 
cunoștință de cauză dacă să accepte sau 
nu o ofertă, indiferent de modalitatea de 
încheiere a contractului.

eliminat

Or. en
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Justificare

Norma propusă ar putea crea incertitudine juridică, întrucât un creditor individual nu știe 
dacă și când consumatorul a primit oferte din partea altor creditori și ar fi nepotrivit să 
solicite aceste informații consumatorului. În plus, nu este clar care ar fi consecințele 
nerespectării normei.

Amendamentul 195
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
creditorul îi prezintă consumatorului o 
ofertă fermă, aceasta este însoțită de o
FEIS. În astfel de situații, statele membre 
se asigură că încheierea contractului de 
credit nu se efectuează înainte ca 
consumatorul să fi avut suficient timp 
pentru a compara ofertele, a evalua 
implicațiile acestora și a decide în 
cunoștință de cauză dacă să accepte sau nu 
o ofertă, indiferent de modalitatea de 
încheiere a contractului.

Statele membre se asigură că i se 
furnizează consumatorului un proiect de 
contracte de credit, împreună cu FEIS.
Statele membre se asigură că încheierea 
contractului de credit nu se efectuează 
înainte ca consumatorul să fi avut suficient 
timp pentru a compara ofertele, a evalua 
implicațiile acestora și a decide în 
cunoștință de cauză dacă să accepte sau nu 
o ofertă, indiferent de modalitatea de 
încheiere a contractului.

Or. en

Amendamentul 196
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că FEIS este 
valabilă pentru o perioadă suficientă, clar 
indicată, pentru a permite consumatorului 
să compare ofertele existente pe piață.

Or. en
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Justificare

Este necesară o perioadă de valabilitate a FEIS, pentru a permite consumatorului să 
compare ofertele existente pe piață. Se subînțelege că FEIS este valabilă numai în cazul în 
care consumatorul a furnizat informații corecte cu privire la situația sa financiară.

Amendamentul 197
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eventualele informații suplimentare pe 
care creditorul sau, dacă este cazul, 
intermediarul de credite le poate oferi 
consumatorului trebuie furnizate într-un 
document separat care poate fi anexat la 
FEIS.

Eventualele informații suplimentare pe 
care creditorul sau, dacă este cazul, 
intermediarul de credite le poate oferi 
consumatorului trebuie furnizate într-un 
document separat care poate fi anexat la 
FEIS.

În statele membre care impun 
reglementări stricte de echivalare între 
împrumuturile ipotecare (active) și 
obligațiunile ipotecare (pasive) ale 
instituțiilor financiare ipotecare, 
indicarea ratei dobânzii în FEIS poate 
depinde de condițiile variabile de pe piață.

Or. en

Amendamentul 198
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 26 și sub 
rezerva condițiilor de la articolele 27 și 
28, Comisiei îi este delegată competența 
de a modifica informațiile standard 
prevăzute la alineatul (1) al acestui articol 
și conținutul și formatul FEIS care 

eliminat
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figurează în anexa II.
Concret, actele delegate pot, dacă este 
cazul:
(a) să modifice lista informațiilor 
standard prevăzute la alineatul (1) al 
acestui articol;
(b) să suprime oricare dintre informațiile 
prevăzute în anexa II;
(c) să adauge elemente noi la lista de 
informații prevăzută în anexa II;
(d) să modifice prezentarea conținutului 
FEIS care figurează în anexa II;
(e) să dezvolte instrucțiunile pentru 
completarea FEIS care figurează în 
anexa II.

Or. en

Justificare

Numeroasele competențe delegate sunt deosebit de problematice. Competențele sunt foarte 
deschise, fără a defini în mod explicit obiectivele și conținutul delegării de competențe și se 
referă la elemente esențiale ale propunerii. Acestea sunt susceptibile să conducă, cu timpul, 
la norme tot mai divergente cu privire la, pe de o parte, creditele de consum obișnuite și, pe 
de altă parte, creditele imobiliare și ipotecare.

Amendamentul 199
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 26 și sub 
rezerva condițiilor de la articolele 27 și 
28, Comisiei îi este delegată competența 
de a modifica informațiile standard 
prevăzute la alineatul (1) al acestui articol 
și conținutul și formatul FEIS care 
figurează în anexa II.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 200
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să modifice prezentarea conținutului 
FEIS care figurează în anexa II;

eliminat

Or. en

Amendamentul 201
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să dezvolte instrucțiunile pentru 
completarea FEIS care figurează în 
anexa II.

eliminat

Or. en

Amendamentul 202
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că atât 
creditorul, cât și intermediarul de credite îi 
furnizează consumatorului gratuit, la 
cererea acestuia, o copie a proiectului de 
contract de credit. Această dispoziție nu se 
aplică în cazul în care, în momentul 
cererii, creditorul nu dorește să încheie 

(5) Statele membre se asigură că atât 
creditorul, cât și intermediarul de credite îi 
furnizează consumatorului gratuit o copie a 
proiectului de contract de credit.
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contractul de credit cu consumatorul.

Or. en

Amendamentul 203
Louis Grech

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că atât 
creditorul, cât și intermediarul de credite îi 
furnizează consumatorului gratuit, la 
cererea acestuia, o copie a proiectului de 
contract de credit. Această dispoziție nu se 
aplică în cazul în care, în momentul cererii, 
creditorul nu dorește să încheie contractul 
de credit cu consumatorul.

(5) Statele membre se asigură că atât 
creditorul, cât și intermediarul de credite îi 
furnizează consumatorului gratuit, la 
cererea acestuia, o copie a proiectului de 
contract de credit. Această dispoziție nu se 
aplică în cazul în care, în momentul cererii, 
creditorul nu dorește să încheie contractul 
de credit cu consumatorul. Totodată, se 
subînțelege că orice informație 
precontractuală este oferită gratuit 
consumatorului de creditor sau de 
intermediarul de credite, după caz.

Or. en

Amendamentul 204
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Rata variabilă a dobânzii
(1) Statele membre adoptă măsuri pentru 
a proteja consumatorii împotriva 
incapacității de plată atunci când ratele 
dobânzii se modifică semnificativ.
Dacă statele membre nu stabilesc 
plafoane generale pentru ratele variabile 
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ale dobânzii, acestea se asigură că toți 
creditorii stabilesc un plafon. Bonitatea se 
verifică pe baza acestui plafon.
(2) Modificările ratelor dobânzii se 
bazează numai pe indici obiectivi, fiabili, 
publici și externi față de creditor, cum ar 
fi ratele de pe piață.
(3) În cazul în care rata dobânzii crește, 
consumatorul trebuie să aibă întotdeauna 
posibilitatea de a opta pentru extinderea 
perioadei de rambursare, cu maximum 
5 ani, fără costuri suplimentare și fără 
majorarea tranșelor periodice. 

Or. en

Amendamentul 205
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
 Legarea serviciilor auxiliare
(1) Statele membre interzic creditorilor 
sau intermediarilor de credite să 
condiționeze prezentarea unei oferte de 
contract de credit de achiziționarea unei 
asigurări sau a altor produse financiare 
de la un anumit furnizor specificat de 
creditor sau de intermediarul de credite, 
cu excepția deschiderii unui cont curent.
(2) Schimbarea furnizorului de servicii 
auxiliare aferente contractului de credit 
pentru o proprietate rezidențială nu poate 
avea nicio implicație asupra ratei 
creditului din contractul de credit pentru 
o proprietate rezidențială sau asupra 
vreunui element din acordul de credit.

Or. en
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Justificare

Aceste norme se aplică deja în anumite state membre. Creditul nu ar trebui condiționat de 
achiziționarea unor servicii auxiliare legate. Consumatorii ar trebui protejați de creșterea 
ratei dobânzii atunci când schimbă furnizorul de servicii auxiliare.

Amendamentul 206
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de prestarea oricăruia dintre 
serviciile enumerate la articolul 3 litera (e), 
intermediarul de credite îi furnizează 
consumatorului cel puțin următoarele 
informații:

(1) Înainte de prestarea oricăruia dintre 
serviciile enumerate la articolul 3 litera (e), 
intermediarul de credite îi furnizează 
consumatorului cel puțin următoarele 
informații, în mod gratuit:

Or. en

Amendamentul 207
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) pentru intermediarii de credite care nu 
sunt legați, existența eventualelor 
comisioane plătibile de către creditor 
intermediarului de credite pentru serviciile 
prestate de acesta.

(h) existența eventualelor comisioane sau a 
oricăror alt tip de beneficii, inclusiv în 
natură, plătibile de către creditor sau de 
către un terț intermediarului de credite 
pentru serviciile prestate de acesta.

Or. en

Amendamentul 208
Liem Hoang Ngoc
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La cererea consumatorului,
intermediarii de credite care nu sunt legați
furnizează informații despre variațiile 
nivelului comisioanelor plătibile de diferiții 
creditori care oferă contractele de credit 
propuse consumatorului. Consumatorul 
trebuie informat că are dreptul de a cere 
aceste informații.

(2) Intermediarii de credite furnizează 
informații despre variațiile nivelului 
comisioanelor, exprimate în termeni 
absoluți, plătibile de diferiții creditori care 
oferă contractele de credit propuse 
consumatorului.

Or. en

Amendamentul 209
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu articolul 26 și sub 
rezerva condițiilor de la articolele 27 și 
28, Comisiei îi este delegată competența 
de a actualiza lista informațiilor cu privire 
la intermediarii de credite care trebuie 
furnizate consumatorului, așa cum se 
prevede la alineatul (1) al acestui articol.

eliminat

Concret, atunci când adoptă astfel de acte 
delegate, Comisia modifică, dacă este 
necesar, informațiile prevăzute la
alineatul (1) al acestui articol.

Or. en

Amendamentul 210
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a asigura aplicarea uniformă a 
alineatului (1) al acestui articol, Comisiei 
îi este delegată competența de a stabili, 
dacă este cazul, un format standardizat și 
o prezentare a informațiilor prevăzute la 
alineatul (1) al acestui articol.

eliminat

Or. en

Amendamentul 211
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că atât creditorii, 
cât și, atunci când este cazul, intermediarii 
de credite oferă consumatorului explicații 
adecvate cu privire la contratul sau 
contractele de credit propuse și la 
eventualele servicii auxiliare, pentru a-i 
permite acestuia să evalueze dacă 
contractele de credit propuse sunt adaptate 
la nevoile și la situația sa financiară. O 
explicație adecvată trebuie să includă 
furnizarea de informații personalizate cu 
privire la caracteristicile creditelor oferite, 
fără a conține însă și o recomandare.
Creditorii și, dacă este cazul, intermediarii 
de credite, trebuie să evalueze cu 
exactitate nivelul de cunoștințe și de 
experiență în materie de credite al 
consumatorului prin orice mijloace 
necesare pentru a putea determina nivelul 
de explicații care trebuie furnizate 
acestuia și pentru a adapta aceste 
explicații în mod corespunzător.

Statele membre se asigură că atât creditorii, 
cât și, atunci când este cazul, intermediarii 
de credite oferă consumatorului explicații 
adecvate cu privire la contratul sau 
contractele de credit propuse și la 
eventualele servicii auxiliare, pentru a-i 
permite acestuia să evalueze dacă 
contractele de credit propuse sunt adaptate 
la nevoile și la situația sa financiară. O 
explicație adecvată trebuie să includă 
furnizarea de informații personalizate cu 
privire la caracteristicile esențiale ale
creditelor oferite, fără a conține însă și o 
recomandare.

Or. en
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Amendamentul 212
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că atât creditorii, 
cât și, atunci când este cazul, intermediarii 
de credite oferă consumatorului explicații 
adecvate cu privire la contratul sau 
contractele de credit propuse și la 
eventualele servicii auxiliare, pentru a-i 
permite acestuia să evalueze dacă 
contractele de credit propuse sunt adaptate 
la nevoile și la situația sa financiară. O 
explicație adecvată trebuie să includă 
furnizarea de informații personalizate cu 
privire la caracteristicile creditelor oferite, 
fără a conține însă și o recomandare. 
Creditorii și, dacă este cazul, intermediarii 
de credite, trebuie să evalueze cu exactitate 
nivelul de cunoștințe și de experiență în 
materie de credite al consumatorului prin 
orice mijloace necesare pentru a putea 
determina nivelul de explicații care trebuie 
furnizate acestuia și pentru a adapta aceste 
explicații în mod corespunzător.

Statele membre se asigură că atât creditorii, 
cât și, atunci când este cazul, intermediarii 
de credite oferă consumatorului explicații 
adecvate cu privire la contratul sau 
contractele de credit propuse și la 
eventualele servicii auxiliare, pentru a-i 
permite acestuia să evalueze dacă 
contractele de credit propuse sunt adaptate 
la nevoile și la situația sa financiară. O 
explicație adecvată trebuie să includă 
furnizarea de informații personalizate cu 
privire la caracteristicile creditelor oferite, 
inclusiv costurile și riscurile aferente, fără 
a conține însă și o recomandare. Creditorii 
și, dacă este cazul, intermediarii de credite, 
trebuie să evalueze cu exactitate nivelul de 
cunoștințe și de experiență în materie de 
credite al consumatorului prin orice 
mijloace necesare pentru a putea determina 
nivelul de explicații care trebuie furnizate 
acestuia și pentru a adapta aceste explicații 
în mod corespunzător.

Or. en

Amendamentul 213
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că atât creditorii, 
cât și, atunci când este cazul, intermediarii 
de credite oferă consumatorului explicații 
adecvate cu privire la contratul sau 
contractele de credit propuse și la 

Statele membre se asigură că atât creditorii, 
cât și intermediarii de credite oferă 
consumatorului explicații adecvate cu 
privire la contratul sau contractele de credit 
propuse și la eventualele servicii auxiliare, 
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eventualele servicii auxiliare, pentru a-i 
permite acestuia să evalueze dacă 
contractele de credit propuse sunt adaptate 
la nevoile și la situația sa financiară. O 
explicație adecvată trebuie să includă 
furnizarea de informații personalizate cu 
privire la caracteristicile creditelor oferite, 
fără a conține însă și o recomandare.
Creditorii și, dacă este cazul, intermediarii 
de credite, trebuie să evalueze cu exactitate
nivelul de cunoștințe și de experiență în 
materie de credite al consumatorului prin 
orice mijloace necesare pentru a putea 
determina nivelul de explicații care trebuie 
furnizate acestuia și pentru a adapta aceste 
explicații în mod corespunzător.

pentru a-i permite acestuia să evalueze 
dacă contractele de credit propuse sunt 
adaptate la nevoile și la situația sa 
financiară. O explicație adecvată trebuie să 
includă furnizarea de informații 
personalizate cu privire la caracteristicile 
creditelor oferite, inclusiv costurile și 
riscurile aferente, fără a conține însă și o 
recomandare. Creditorii și intermediarii de 
credite, trebuie să evalueze nivelul de 
cunoștințe și de experiență în materie de 
credite al consumatorului prin orice 
mijloace necesare pentru a putea determina 
nivelul de explicații care trebuie furnizate 
acestuia și pentru a adapta aceste explicații 
în mod corespunzător.

Or. en

Justificare

Nu există nici un motiv pentru distingerea între creditori și intermediarii de credit, dat fiind 
că, uneori, consumatorii nu intră în contact decât cu intermediarii. Prin urmare, obligație de 
furnizare de explicații ar trebui să se aplice în mod egal ambelor categorii. Totuși, ar fi 
disproporționat să se solicite creditorilor și intermediarilor de credit să evalueze „cu 
exactitate” nivelul de cunoștințe, întrucât acest lucru s-ar putea dovedi imposibil în practică.

Amendamentul 214
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dobânda anuală efectivă, care este 
egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea 
actuală a tuturor angajamentelor (trageri, 
rambursări și costuri), viitoare sau 
prezente, convenite de creditor și de 
consumator, se calculează în conformitate 
cu formula matematică stabilită în anexa I.

(1) Dobânda anuală efectivă, care este 
egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea 
actuală a tuturor angajamentelor (trageri, 
rambursări și costuri), viitoare sau 
prezente, convenite de creditor și de 
consumator, se calculează în conformitate 
cu formula matematică stabilită în anexa I.
Dobânda anuală efectivă ține cont de 
impactul tuturor factorilor relevanți. 
Aceasta include toate costurile și fluxurile 
de numerar cu contracte compuse prin 
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care se rambursează creditul.

Or. en

Amendamentul 215
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru calcularea dobânzii anuale efective,
costul total al creditului pentru 
consumator se determină excluzând toate 
taxele plătibile de către consumator pentru
nerespectarea angajamentelor prevăzute 
în contractul de credit.

Pentru calcularea dobânzii anuale efective, 
se determină totalitatea taxelor percepute 
de creditor în beneficiul său pentru
încheierea și executarea contractului de 
credit.

Or. fr

Amendamentul 216
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care pentru obținerea creditului 
este obligatorie deschiderea unui cont, 
costurile menținerii acestui cont, costurile 
utilizării unui mijloc de plată atât pentru 
operațiunile de plată, cât și pentru trageri 
din acel cont, precum și alte costuri legate 
de operațiunile de plată sunt incluse în 
costul total al creditului pentru consumator, 
cu excepția cazului în care costurile 
contului au fost indicate clar și separat în 
contractul de credit sau în orice alt 
contract încheiat cu consumatorul.

În cazul în care pentru obținerea creditului 
este obligatorie deschiderea unui cont, 
costurile menținerii acestui cont, costurile 
utilizării unui mijloc de plată atât pentru 
operațiunile de plată, cât și pentru trageri 
din acel cont, precum și alte costuri legate 
de operațiunile de plată sunt incluse în 
costul total al creditului pentru consumator.

Or. en
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Amendamentul 217
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul contractelor de credit care 
cuprind clauze care permit variații ale ratei 
dobânzii aferente creditului și, dacă este 
cazul, ale cheltuielilor incluse în dobânda 
anuală efectivă, dar necuantificabile la 
momentul calculării, dobânda anuală 
efectivă se calculează pe baza ipotezei 
conform căreia rata dobânzii aferente 
creditului și celelalte costuri se vor calcula 
la nivelul stabilit în momentul semnării 
contractului.

(4) În cazul contractelor de credit care 
cuprind clauze care permit variații ale ratei 
dobânzii aferente creditului și, dacă este 
cazul, ale cheltuielilor incluse în dobânda 
anuală efectivă, dar necuantificabile la 
momentul calculării, dobânda anuală 
efectivă se calculează pe baza ipotezei 
conform căreia rata dobânzii aferente 
creditului și celelalte costuri se vor calcula 
la nivelul stabilit în momentul semnării 
contractului.

În cazul în care consumatorul preferă alți 
furnizori de servicii auxiliare, creditorul 
și intermediarul de credite recalculează 
DAE pe baza costurilor serviciilor 
auxiliare.

Or. en

Amendamentul 218
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, părțile pot conveni în 
contractul de credit ca informațiile la care 
se face referire la alineatul (1) să fie 
transmise periodic consumatorului, atunci 
când modificarea ratei dobânzii aferente 
creditului este corelată direct cu o 
modificare a unei rate de referință și noua 
rată de referință este făcută publică prin 
mijloace corespunzătoare, iar informațiile 

(2) Cu toate acestea, părțile pot conveni în 
contractul de credit ca informațiile la care 
se face referire la alineatul (1) să fie 
transmise periodic consumatorului, atunci 
când modificarea ratei dobânzii aferente 
creditului este corelată direct cu o 
modificare a unei rate de referință și noua 
rată de referință este făcută publică prin 
mijloace corespunzătoare, iar informațiile 
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privind noua rată de referință sunt puse la 
dispoziție la sediul creditorului.

privind noua rată de referință sunt puse la 
dispoziție la sediul creditorului și 
comunicate personal consumatorului, 
împreună cu suma noilor tranșe lunare.

Or. en

Amendamentul 219
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, părțile pot conveni în 
contractul de credit ca informațiile la care 
se face referire la alineatul (1) să fie 
transmise periodic consumatorului, 
atunci când modificarea ratei dobânzii 
aferente creditului este corelată direct cu 
o modificare a unei rate de referință și 
noua rată de referință este făcută publică 
prin mijloace corespunzătoare, iar 
informațiile privind noua rată de referință 
sunt puse la dispoziție la sediul 
creditorului.

eliminat

Or. en

Justificare

Având în vedere impactul direct pe care modificarea ratei o poate avea asupra 
consumatorului, este mai adecvată informarea directă individuală, decât cea publică.

Amendamentul 220
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, părțile pot conveni în (2) Cu toate acestea, părțile pot conveni în 
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contractul de credit ca informațiile la care 
se face referire la alineatul (1) să fie 
transmise periodic consumatorului, atunci 
când modificarea ratei dobânzii aferente 
creditului este corelată direct cu o 
modificare a unei rate de referință și noua 
rată de referință este făcută publică prin 
mijloace corespunzătoare, iar informațiile 
privind noua rată de referință sunt puse la 
dispoziție la sediul creditorului.

contractul de credit ca informațiile la care 
se face referire la alineatul (1) să fie 
transmise periodic consumatorului, atunci 
când modificarea ratei dobânzii aferente 
creditului este corelată direct cu o 
modificare a unei rate de referință și noua 
rată de referință este făcută publică prin 
mijloace corespunzătoare, iar informațiile 
privind noua rată de referință sunt puse la 
dispoziție la sediul creditorului. Creditorul 
poate continua să informeze periodic 
consumatorii cu privire la modificările 
ratei dobânzii, în cazul în care aceasta nu 
este corelată direct cu o rată de referință, 
în cazul în care astfel de dispoziții se 
aplicau anterior intrării în vigoare a 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

În anumite state membre, consumatorii pot fi informați de modificarea ratei dobânzii prin 
intermediul unui anunț în ziarele naționale referitor la aceste rate, iar în cazul în care astfel 
de practici există și sunt general acceptate în statul membru, acesta ar trebui să fie 
îndreptățit să mențină sistemul existent.

Amendamentul 221
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când modificările ratei 
dobânzii aferente împrumutului se fac 
prin licitații pe piețele de capital, fiind 
practic imposibil pentru creditor să-l 
informeze pe consumator de modificare 
înainte ca aceasta să fie efectivă, 
creditorul informează consumatorul în 
scris, cu suficient timp înainte de licitație, 
despre procedura ce urmează a fi aplicată 
și despre nivelul estimat al viitoarei rate a 
dobânzii.
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Or. en

Justificare

Atunci când rata dobânzii aferente creditului se determină prin licitație pe piețele de capital, 
creditorul va cunoaște noua rata a dobânzii doar după închiderea licitației și după vânzarea 
obligațiunilor.

Amendamentul 222
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, înainte de 
încheierea contractului de credit, creditorul 
efectuează o evaluare amănunțită a 
bonității consumatorului, pe baza unor 
criterii care să includă veniturile, 
economiile, datoriile și alte angajamente 
financiare ale acestuia. Această evaluare se 
efectuează pe baza informațiilor necesare 
obținute de creditor sau, dacă este cazul, de 
intermediarul de credite de la consumator 
și din surse interne sau externe relevante și 
trebuie să respecte cerințele referitoare la 
necesitate și proporționalitate prevăzute la 
articolul 6 din Directiva 95/46/CE. Statele 
membre se asigură că creditorii instituie 
proceduri adecvate de evaluare a bonității 
consumatorului. Aceste proceduri se 
revizuiesc la intervale de timp regulate, 
păstrându-se evidența lor actualizată.

(1) Statele membre se asigură că, înainte de 
încheierea contractului de credit, creditorul 
efectuează o evaluare amănunțită a 
bonității consumatorului și a accesibilității 
acordului de credit și a condițiilor 
acestuia pentru consumator, pe baza unor 
criterii care ar trebui făcute publice și care 
să includă veniturile, economiile, datoriile 
și alte angajamente financiare ale acestuia. 
Această evaluare se efectuează pe baza 
informațiilor necesare obținute de creditor 
sau, dacă este cazul, de intermediarul de 
credite de la consumator și din surse 
interne sau externe relevante și trebuie să 
respecte cerințele referitoare la necesitate și 
proporționalitate prevăzute la articolul 6 
din Directiva 95/46/CE. Statele membre se 
asigură că creditorii instituie proceduri 
adecvate de evaluare a bonității 
consumatorului și a accesibilității 
acordului de credit și a condițiilor 
acestuia pentru consumator, în interesul 
consumatorului. Aceste proceduri se 
revizuiesc la intervale de timp regulate, 
păstrându-se evidența lor actualizată.

Or. en
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Amendamentul 223
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, înainte de 
încheierea contractului de credit, creditorul 
efectuează o evaluare amănunțită a 
bonității consumatorului, pe baza unor 
criterii care să includă veniturile, 
economiile, datoriile și alte angajamente 
financiare ale acestuia. Această evaluare se 
efectuează pe baza informațiilor necesare 
obținute de creditor sau, dacă este cazul, de 
intermediarul de credite de la consumator 
și din surse interne sau externe relevante și 
trebuie să respecte cerințele referitoare la 
necesitate și proporționalitate prevăzute la 
articolul 6 din Directiva 95/46/CE. Statele 
membre se asigură că creditorii instituie 
proceduri adecvate de evaluare a bonității 
consumatorului. Aceste proceduri se 
revizuiesc la intervale de timp regulate, 
păstrându-se evidența lor actualizată.

(1) Statele membre se asigură că, înainte de 
încheierea contractului de credit, creditorul 
efectuează o evaluare amănunțită a 
bonității consumatorului, pe baza unor 
criterii care să includă veniturile, 
economiile, datoriile și alte angajamente 
financiare ale acestuia. Atunci când 
evaluarea vizează un contract de credit 
care prevede că consumatorul sau o rudă 
a acestuia nu va ocupa mai mult de 40% 
din proprietatea în cauză și care îi permite 
acestuia să închirieze proprietatea parțial 
sau în totalitate, statele membre pot 
permite creditorilor să ia în considerare 
un venit rezonabil prevăzut să fie obținut 
din închiriere în momentul evaluării 
bonității; Această evaluare se efectuează 
pe baza informațiilor necesare obținute de 
creditor sau, dacă este cazul, de 
intermediarul de credite de la consumator 
și din surse interne sau externe relevante și 
trebuie să respecte cerințele referitoare la 
necesitate și proporționalitate prevăzute la 
articolul 6 din Directiva 95/46/CE. Statele 
membre se asigură că creditorii instituie 
proceduri adecvate de evaluare a bonității 
consumatorului. Aceste proceduri se 
revizuiesc la intervale de timp regulate, 
păstrându-se evidența lor actualizată.

Or. en

Justificare

Tranzacțiile de achiziționare de proprietăți în vederea închirierii lor, desfășurate pe baze 
personale (nu prin intermediul unei societăți cu răspundere limitată) și contractele de 
achiziționare a proprietăților în scopuri parțial rezidențiale și parțial comerciale sunt 
considerate împrumuturi personale garantate cu o proprietate. Astfel de credite sunt în 
general rambursate din venitul provenit din chiria percepută pentru imobil și sunt, de aceea, 
bazate mai degrabă pe acest venit decât pe venitul consumatorului.
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Amendamentul 224
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, înainte de 
încheierea contractului de credit, creditorul 
efectuează o evaluare amănunțită a 
bonității consumatorului, pe baza unor 
criterii care să includă veniturile, 
economiile, datoriile și alte angajamente 
financiare ale acestuia. Această evaluare se 
efectuează pe baza informațiilor necesare 
obținute de creditor sau, dacă este cazul, de 
intermediarul de credite de la consumator 
și din surse interne sau externe relevante și 
trebuie să respecte cerințele referitoare la 
necesitate și proporționalitate prevăzute la 
articolul 6 din Directiva 95/46/CE. Statele 
membre se asigură că creditorii instituie 
proceduri adecvate de evaluare a bonității 
consumatorului. Aceste proceduri se 
revizuiesc la intervale de timp regulate, 
păstrându-se evidența lor actualizată.

(1) Statele membre se asigură că, înainte de 
încheierea contractului de credit, creditorul 
efectuează o evaluare amănunțită a 
bonității consumatorului și a accesibilității 
acordului de credit și a condițiilor 
acestuia pentru consumator, pe baza unor 
criterii care ar trebui făcute publice și care
să includă veniturile, economiile, datoriile 
și alte angajamente financiare ale acestuia.
Această evaluare se efectuează pe baza 
informațiilor necesare obținute de creditor 
sau, dacă este cazul, de intermediarul de 
credite de la consumator și din surse 
interne sau externe relevante și trebuie să 
respecte cerințele referitoare la necesitate și 
proporționalitate prevăzute la articolul 6 
din Directiva 95/46/CE. Statele membre se 
asigură că creditorii instituie proceduri 
adecvate de evaluare a bonității 
consumatorului și a accesibilității 
acordului de credit și a condițiilor 
acestuia pentru consumator, în interesul 
consumatorului. Aceste proceduri se 
revizuiesc la intervale de timp regulate, 
păstrându-se evidența lor actualizată.

Or. en

Amendamentul 225
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Obiectivul urmărit prin evaluarea 
bonității consumatorului include și 
preîntâmpinarea supraîndatorării 
acestuia.
În caz de incapacitate de plată, creditorul 
își asumă responsabilitatea, în cazul în 
care decizia de acordare a creditului s-a 
bazat pe o evaluare neadecvată a bonității 
consumatorului și a oportunității 
contractului de credit. Costurile acordării 
iresponsabile de împrumuturi sunt 
suportate de creditor.

Or. en

Amendamentul 226
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) După caz, statele membre se asigură 
că, atunci când este stabilit raportul dintre 
valoarea creditului și valoarea 
proprietății, evaluarea proprietății ce 
servește drept garanție pentru contractul 
de credit este efectuată în mod corect. 
Creditorii comunică toate evaluările și 
eventualele îndoieli pe care le au cu 
privire la valoarea proprietății. Statele 
membre se asigură că evaluarea 
proprietății este efectuată de terți 
independenți și certificați.

Or. en

Justificare

Calitatea evaluării proprietății este esențială pentru evaluarea securității financiare a 
consumatorului.
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Amendamentul 227
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) După caz, statele membre se asigură 
că, atunci când este stabilit raportul dintre 
valoarea creditului și valoarea 
proprietății, evaluarea proprietății ce 
servește drept garanție pentru contractul 
de credit este efectuată în mod corect. 
Creditorii comunică toate evaluările și 
eventualele îndoieli pe care le au cu 
privire la valoarea proprietății. Statele 
membre se asigură că evaluarea 
proprietății este efectuată de terți 
independenți și certificați. În cazul în care 
evaluarea proprietății nu a fost făcută în 
mod adecvat, o instanță poate hotărî ca 
datoria să fie prescrisă după preluarea 
proprietății.

Or. en

Amendamentul 228
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Atunci când evaluarea bonității 
consumatorului are un rezultat negativ în 
ceea ce privește capacitatea acestuia de a 
rambursa creditul pe durata contractului, 
creditorul refuză creditul.

eliminat

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

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Atunci când evaluarea bonității 
consumatorului are un rezultat negativ în 
ceea ce privește capacitatea acestuia de a 
rambursa creditul pe durata contractului, 
creditorul refuză creditul.

eliminat

Or. en

Justificare

Creditorul ar trebui, desigur, să țină seama de rezultatele evaluării bonității, dar regula 
inflexibilă propusă ar putea duce la rezultate nedorite, și anume ca accesul la credite să fie 
refuzat pentru unii consumatori fără motiv legitim. Ar fi suficient ca creditorul să fie obligat, 
în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), să acționeze în mod onest, echitabil și profesionist 
și în conformitate cu cele mai bune interese ale consumatorilor atunci când ia decizia de 
acordare a creditului.

Amendamentul 230
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Atunci când evaluarea bonității 
consumatorului are un rezultat negativ în 
ceea ce privește capacitatea acestuia de a 
rambursa creditul pe durata contractului, 
creditorul refuză creditul.

eliminat

Or. en

Amendamentul 231
Damien Abad
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Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Atunci când evaluarea bonității 
consumatorului are un rezultat negativ în 
ceea ce privește capacitatea acestuia de a 
rambursa creditul pe durata contractului, 
creditorul refuză creditul.

(a) Atunci când evaluarea bonității 
consumatorului are un rezultat negativ în 
ceea ce privește capacitatea acestuia de a-și 
îndeplini obligațiile contractuale rezultate 
din contractul de credit, creditorul trebuie, 
atunci când totuși acordă creditul, să 
documenteze decizia sa și motivele 
acesteia, din considerente strict 
prudențiale.

Or. fr

Amendamentul 232
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Atunci când evaluarea bonității 
consumatorului are un rezultat negativ în 
ceea ce privește capacitatea acestuia de a 
rambursa creditul pe durata contractului, 
creditorul refuză creditul.

(a) Atunci când evaluarea bonității 
consumatorului are un rezultat negativ în 
ceea ce privește capacitatea acestuia de a-și 
îndeplini obligațiile contractuale rezultate 
din contractul de credit, creditorul trebuie, 
atunci când totuși acordă creditul, să 
documenteze decizia sa și motivele 
acesteia, atunci când este necesar din 
considerente de supraveghere.

Or. en

Justificare

O interdicție statutară asupra acordării creditului în cazul unei evaluări negative a bonității 
ar fi disproporționată întrucât ar impieta libertății contractuale.

Amendamentul 233
Damien Abad
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Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Atunci când cererea de credit este 
respinsă, creditorul aduce la cunoștința 
consumatorului, imediat și gratuit,
motivele respingerii.

(b) Atunci când cererea de credit este 
respinsă, consumatorul poate, dacă 
dorește, să solicite creditorului să îi aducă 
la cunoștință motivele respingerii.

Or. fr

Amendamentul 234
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Atunci când cererea de credit este 
respinsă, creditorul aduce la cunoștința 
consumatorului, imediat și gratuit, motivele 
respingerii.

(b) Atunci când cererea de credit este 
respinsă, creditorul aduce la cunoștința 
consumatorului acest lucru, imediat și 
gratuit.

Or. en

Justificare

Informațiile despre motivele respingerii pot determina consumatorii să-și modifice cererile, 
furnizând informații false.

Amendamentul 235
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Fără a aduce atingere dreptului 
general de acces prevăzut la articolul 12 
din Directiva 95/46/CE, atunci când 

eliminat
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cererea este respinsă pe baza unui decizii 
automatizate sau a unei decizii bazate pe 
metode precum punctajul de credit 
automatizat, creditorul îl informează 
imediat și gratuit pe consumator în acest 
sens și îi explică acestuia logica aflată la 
baza deciziei automatizate.

Or. en

Amendamentul 236
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Fără a aduce atingere dreptului 
general de acces prevăzut la articolul 12 
din Directiva 95/46/CE, atunci când 
cererea este respinsă pe baza unui decizii 
automatizate sau a unei decizii bazate pe 
metode precum punctajul de credit 
automatizat, creditorul îl informează 
imediat și gratuit pe consumator în acest 
sens și îi explică acestuia logica aflată la 
baza deciziei automatizate.

eliminat

Or. en

Justificare

Această prevedere ar trebui eliminată în contextul articolului 15 din Directiva 95/46/privind 
protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Amendamentul 237
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Consumatorul are posibilitatea de a 
cere revizuirea deciziei prin metode 
manuale.

eliminat

Or. en

Justificare

Valoarea adăugată pentru consumatori a acestei dispoziții este neclară.

Amendamentul 238
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Consumatorul are posibilitatea de a cere 
revizuirea deciziei prin metode manuale.

(f) Consumatorul are posibilitatea de a cere 
revizuirea deciziei.

Or. en

Justificare

O revizuire prin metode manuale ar fi deosebit de împovărătoare pentru creditori.

Amendamentul 239
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că, atunci 
când părțile iau în calcul majorarea valorii 
totale a creditului acordat consumatorului
după încheierea contractului de credit, 
informațiile financiare puse la dispoziția 
creditorului cu privire la consumator sunt 
actualizate și bonitatea consumatorului este 

(3) Statele membre se asigură că, atunci 
când consumatorul solicită majorarea 
valorii totale a creditului după încheierea 
contractului de credit, informațiile 
financiare puse la dispoziția creditorului cu 
privire la consumator sunt actualizate și 
bonitatea consumatorului este reevaluată 
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reevaluată înainte de majorarea 
semnificativă a valorii totale a creditului.

înainte de majorarea semnificativă a valorii 
totale a creditului.

Or. en

Justificare

Valoarea totală a creditului poate crește și ca urmare a variațiilor ratei dobânzii. Ar trebui 
clarificat că informațiile financiare ar trebui actualizate numai atunci când consumatorul 
solicită majorarea creditului.

Amendamentul 240
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, pe lângă 
evaluarea bonității consumatorului, 
creditorii și intermediarii de credit obțin 
informațiile necesare privind situația 
personală și financiară a consumatorului, 
preferințele și obiectivele acestuia și 
analizează un număr suficient de mare de 
contracte de credit din gama lor de produse 
pentru a le identifica pe cele care nu sunt 
adecvate pentru consumator ținând cont de 
nevoile, situația financiară și personală a 
acestuia. Această analiză se bazează pe 
informații actualizate la momentul 
respectiv și pe ipoteze rezonabile cu privire 
la situația consumatorului pe durata 
contractului de credit propus.

(4) Statele membre se asigură că, pe lângă 
evaluarea bonității consumatorului, 
creditorii și intermediarii de credit obțin 
informațiile necesare privind situația 
personală și financiară a consumatorului, 
preferințele și obiectivele acestuia și 
analizează un număr suficient de mare de 
contracte de credit din gama lor de produse 
pentru a le identifica pe cele care nu sunt în 
interesul cel mai bun al consumatorului 
ținând cont de nevoile, situația financiară și 
personală a acestuia. Această analiză se 
bazează pe informații actualizate la 
momentul respectiv și pe ipoteze 
rezonabile cu privire la situația 
consumatorului pe durata contractului de 
credit propus.

Statele membre se asigură și de faptul că 
orice solicitare de informații se limitează 
la cerințele evaluării bonității și că datele 
colectate în acest context nu sunt utilizate 
pentru alte scopuri. Consumatorul are 
acces deplin la orice date privind situația 
sa personală și are posibilitatea de a le 
corecta, după caz.
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Or. en

Amendamentul 241
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, pe lângă 
evaluarea bonității consumatorului, 
creditorii și intermediarii de credit obțin 
informațiile necesare privind situația 
personală și financiară a consumatorului, 
preferințele și obiectivele acestuia și 
analizează un număr suficient de mare de 
contracte de credit din gama lor de 
produse pentru a le identifica pe cele care 
nu sunt adecvate pentru consumator 
ținând cont de nevoile, situația financiară 
și personală a acestuia. Această analiză se 
bazează pe informații actualizate la 
momentul respectiv și pe ipoteze 
rezonabile cu privire la situația 
consumatorului pe durata contractului de 
credit propus.

eliminat

Or. de

Amendamentul 242
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, pe lângă 
evaluarea bonității consumatorului, 
creditorii și intermediarii de credit obțin 
informațiile necesare privind situația 
personală și financiară a consumatorului, 
preferințele și obiectivele acestuia și 

eliminat
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analizează un număr suficient de mare de 
contracte de credit din gama lor de 
produse pentru a le identifica pe cele care 
nu sunt adecvate pentru consumator 
ținând cont de nevoile, situația financiară 
și personală a acestuia. Această analiză se 
bazează pe informații actualizate la 
momentul respectiv și pe ipoteze 
rezonabile cu privire la situația 
consumatorului pe durata contractului de 
credit propus.

Or. en

Justificare

Formularea pare să sugereze că creditorul trebuie să solicite de două ori informații cu 
privire la situația financiară a consumatorilor, în primul rând pentru evaluarea bonității și, 
în al doilea rând, după ce a făcut evaluarea, pentru a îndeplini obligațiile prevăzute în 
prezentul alineat. Acest lucru ar crea o birocrație inutilă.

Amendamentul 243
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu articolul 26 și sub 
rezerva condițiilor de la articolele 27 și 
28, Comisiei îi este delegată competența 
de a detalia și a modifica criteriile care se 
iau în calcul pentru efectuarea evaluării 
bonității prevăzute la alineatul (1) al 
acestui articol și pentru a garanta că 
produsele de credit nu sunt nepotrivite 
pentru consumator, așa cum se prevede la 
alineatul (4) al acestui articol.

eliminat

Or. en

Amendamentul 244
Catherine Stihler
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în 
contextul procesului de solicitare a 
creditului, consumatorii furnizează 
creditorilor și, dacă este cazul,
intermediarilor de credite, informații 
complete și corecte cu privire la situația lor 
financiară și personală. Informațiile 
respective trebuie sprijinite, dacă este 
necesar, cu probe documentare din surse 
care pot fi verificate independent.

(1) Statele membre se asigură că, în 
contextul procesului de solicitare a 
creditului, creditorii și, dacă este cazul,
intermediarii de credite solicită din partea 
consumatorilor toate informațiile 
necesare cu privire la situația lor financiară 
și personală. Informațiile respective trebuie 
sprijinite, dacă este necesar, cu probe 
documentare din surse care pot fi verificate 
independent.

Or. en

Amendamentul 245
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ce privește informațiile care trebuie
furnizate de consumator pentru a permite 
creditorului să efectueze o evaluare 
amănunțită a bonității sale și a decide 
dacă să îi acorde sau nu creditul, statele 
membre prevăd obligația creditorilor de a 
preciza, în etapa precontractuală, 
informațiile pe care consumatorul trebuie 
să le furnizeze, inclusiv, dacă este cazul, 
documentele din surse care pot fi verificate 
independent. Statele membre prevăd 
totodată obligația creditorilor de a preciza 
termenul exact în care consumatorul 
trebuie să furnizeze informațiile respective.

În ce privește informațiile care trebuie
solicitate de la consumator în conformitate 
cu alineatul (1), statele membre prevăd 
obligația creditorilor de a preciza, în etapa 
precontractuală, informațiile pe care 
consumatorul trebuie să le furnizeze, 
inclusiv, dacă este cazul, documentele din 
surse care pot fi verificate independent.
Statele membre prevăd totodată obligația 
creditorilor de a preciza termenul exact în 
care consumatorul trebuie să furnizeze 
informațiile respective.

Or. en
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Amendamentul 246
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
creditorii și, dacă este cazul, intermediarii 
de credite acționează cu diligență pentru a 
verifica dacă consumatorul a furnizat 
informațiile necesare, așa cum se solicită 
în temeiul alineatului (1). Statele membre 
se asigură că, ulterior unei oferte de 
credit, consumatorul nu poate fi 
sancționat de către creditor pentru 
nefurnizarea de informații complete dacă 
furnizorul de credite sau, dacă este cazul, 
intermediarul de credite nu a solicitat 
astfel de informații de la consumator sau 
nu au acționat cu diligență pentru a se 
asigura că au fost furnizate astfel de 
informații complete.

Or. en

Amendamentul 247
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru asigură accesul 
nediscriminatoriu al tuturor creditorilor la 
bazele de date utilizate în statul membru 
respectiv pentru evaluarea bonității 
consumatorilor și pentru monitorizarea 
respectării de către consumatori a 
obligațiilor de plată pe toată durata 
contractului de credit. Aceste baze de date 
includ bazele de date administrate de 
birouri de credit private sau agenții de 
informații privind creditele și registre 

(1) Fiecare stat membru asigură accesul 
nediscriminatoriu al tuturor creditorilor la 
bazele de date utilizate în statul membru 
respectiv pentru evaluarea bonității 
consumatorilor și pentru monitorizarea 
respectării de către consumatori a 
obligațiilor de plată pe toată durata 
contractului de credit. Aceste baze de date 
includ bazele de date administrate de 
birouri de credit private sau agenții de 
informații privind creditele și registre 
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publice de credit. publice de credit.

La nivel transfrontalier pot fi schimbate 
numai date negative privind creditul sau 
informații privind absența unor astfel de 
date.

Or. en

Amendamentul 248
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 26 și sub 
rezerva condițiilor de la articolele 27 și 
28, Comisiei îi este delegată competența 
de a defini criterii uniforme de 
înregistrare a creditelor și de prelucrare a 
datelor aplicabile bazelor de date 
menționate la alineatul (1) al acestui 
articol.

eliminat

Mai exact, aceste acte delegate trebuie să 
definească pragurile de înregistrare 
aplicabile acestor baze de date și să 
prevadă definiții convenite pentru 
termenii cheie utilizați de bazele de date 
respective.

Or. en

Justificare

Aceste competențe delegate ar putea duce la o obligație de a crea baze de date cu date 
pozitive legate de credite. În momentul de față, în Finlanda, pot fi create numai baze de date 
care includ date negative legate de credit. Modificările care produc politici generale 
importante, de exemplu, protecția datelor, nu ar trebui să fie introduse prin utilizarea 
competențelor delegate.

Amendamentul 249
Matteo Salvini
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Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 26 și sub 
rezerva condițiilor de la articolele 27 și 
28, Comisiei îi este delegată competența 
de a defini criterii uniforme de 
înregistrare a creditelor și de prelucrare a 
datelor aplicabile bazelor de date 
menționate la alineatul (1) al acestui 
articol.

eliminat

Mai exact, aceste acte delegate trebuie să 
definească pragurile de înregistrare 
aplicabile acestor baze de date și să 
prevadă definiții convenite pentru 
termenii cheie utilizați de bazele de date 
respective.

Or. en

Justificare

Dat fiind rolul important al birourilor de credit în sectorul serviciilor financiare, nu este 
oportun ca astfel de definiții să fie stabilite prin acte delegate. Definiția criteriilor uniforme 
de înregistrare a creditului și condițiile privind procesarea datelor ar reprezenta o 
operațiune costisitoare pentru registrele de credit și mai ales pentru consumatori și creditori.
Nu există dovezi că acest lucru ar fi justificat și că ar stimula piața ipotecară. Ar putea 
rezulta și consecințe neprevăzute.

Amendamentul 250
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 26 și sub 
rezerva condițiilor de la articolele 27 și 28, 
Comisiei îi este delegată competența de a 
defini criterii uniforme de înregistrare a 
creditelor și de prelucrare a datelor 
aplicabile bazelor de date menționate la 

În conformitate cu articolul 26 și sub 
rezerva condițiilor de la articolele 27 și 28, 
Comisiei îi este delegată competența de a 
defini criterii uniforme de înregistrare a 
creditelor pentru datele negative privind 
creditul și de prelucrare a datelor aplicabile 
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alineatul (1) al acestui articol. bazelor de date menționate la alineatul (1) 
al acestui articol.

Or. en

Amendamentul 251
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre se asigură că 
deciziile luate de autoritățile responsabile 
de protecția datelor sau de instanțele din 
statul membru de origine al 
consumatorului sau de acele autorități 
sau instanțe din alte state membre de 
unde provin datele privind consumatorul 
sunt respectate și aplicate în orice alt stat 
membru în același fel și fără a fi necesară 
din partea consumatorului inițierea de 
proceduri administrative sau juridice 
suplimentare. Astfel de decizii includ, dar 
nu se limitează la cazuri de date incorecte 
sau incorect atribuite, la date colectate 
incorect, presupuneri incorecte, date 
disputate și orice alte acțiuni rezultând de 
aici, cum ar fi ștergerea, corectarea 
adnotarea sau interzicerea utilizării 
acelor date. Statele membre se asigură că 
consumatorii sunt informații despre orice 
schimb transfrontalier de date care îi 
privesc.
La corectarea datelor, consumatorii au 
dreptul la reevaluarea bonității lor și la 
adaptarea ulterioară a contractelor de 
credit, precum și la compensarea 
eventualelor pagube ce ar rezulta.

Or. en
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Amendamentul 252
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În înțelesul prezentei directive, 
„consilierea” reprezintă un serviciu separat 
de acordarea unui credit. Acest serviciu 
poate fi comercializat drept consiliere 
numai dacă remunerarea persoanei care îl 
prestează este transparentă pentru 
consumator.

(1) În înțelesul prezentei directive, 
„consilierea independentă privind 
împrumutul pentru proprietăți imobiliare 
rezidențiale” reprezintă un serviciu separat 
de acordarea unui credit. Acest serviciu 
poate fi comercializat drept consiliere 
privind împrumutul pentru proprietăți 
imobiliare rezidențiale numai dacă 
remunerarea persoanei care îl prestează 
este transparentă pentru consumator și 
dacă nu există conflicte de interes cu 
consumatorul. Consilierii privind 
împrumutul pentru proprietăți imobiliare 
rezidențiale se califică drept independenți 
numai dacă analizează întregul spectru al 
pieței.

Or. en

Amendamentul 253
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că creditorul 
sau intermediarul de credite îl informează 
pe consumator, în contextul unei anumite 
tranzacții, dacă i se oferă sau i se va oferi 
consiliere. Acest lucru se poate face prin 
informații precontractuale adiționale.
Atunci când consumatorilor li se oferă 
consiliere, pe lângă cerințele prevăzute la 
articolele 5 și 6, statele membre se asigură 
că creditorii și intermediarii de credite:

(2) Statele membre se asigură că creditorul 
sau intermediarul de credite îl informează 
pe consumator, în contextul unei anumite 
tranzacții, dacă i se va oferi consiliere și, 
dacă este cazul, indică onorariul plătibil 
de către consumator pentru furnizarea de 
consiliere. Acest lucru se poate face prin 
informații precontractuale adiționale.
Atunci când consumatorilor li se oferă 
consiliere, pe lângă cerințele prevăzute la 
articolele 5 și 6, statele membre se asigură 
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că creditorii și intermediarii de credite:

Or. en

Justificare

Clarificare a exprimării pentru o mai bună distincție între cazurile în care se oferă, respectiv 
nu se oferă consiliere.

Amendamentul 254
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) analizează un număr suficient de mare 
de contracte de credit disponibile pe piață 
pentru a le putea recomanda pe cele mai 
potrivite pentru nevoile consumatorului și 
pentru situația financiară și personală a 
acestuia;

(a) analizează un număr suficient de mare 
de creditori și de contracte de credit 
disponibile pe piață pentru a le putea 
recomanda pe cele mai potrivite pentru 
nevoile consumatorului și pentru situația 
financiară și personală a acestuia;

Or. en

Amendamentul 255
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) analizează un număr suficient de mare 
de contracte de credit disponibile pe piață 
pentru a le putea recomanda pe cele mai
potrivite pentru nevoile consumatorului și 
pentru situația financiară și personală a 
acestuia;

(a) prezintă consumatorului gama de 
contracte de credit pe care o analizează, 
astfel încât consumatorul să înțeleagă 
baza recomandării contractelor de credit 
care sunt potrivite pentru nevoile 
consumatorului și pentru situația financiară 
și personală a acestuia;

Or. en
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Amendamentul 256
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) analizează un număr suficient de mare 
de contracte de credit disponibile pe piață
pentru a le putea recomanda pe cele mai 
potrivite pentru nevoile consumatorului și 
pentru situația financiară și personală a 
acestuia;

(a) analizează un număr suficient de mare 
de contracte de credit disponibile în cadrul 
gamei de produse oferite de creditor sau 
de intermediarul de credite pentru a le 
putea recomanda pe cele mai potrivite 
pentru nevoile consumatorului și pentru 
situația financiară și personală a acestuia;

Or. en

Justificare

Ar fi nerealist să se solicite creditorilor să furnizeze consiliere cu privire la oferta unui 
competitor.

Amendamentul 257
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) consilierea privind împrumutul 
pentru proprietăți imobiliare rezidențiale 
furnizată de creditori și de intermediarii 
de credit este prezentată în scris 
consumatorului.

Or. en

Amendamentul 258
Cristian Silviu Bușoi
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Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre instituie entități 
independente, finanțate public, care să 
furnizeze consumatorilor informații clare, 
obiective cu privire la un număr suficient 
de mare de contracte de credit existente pe 
piață.

Or. en

Justificare

Organismele independente ar putea furniza informații obiective și nedenaturate 
consumatorilor. Aceasta ar putea fi o posibilitate complementară sau alternativă la 
consilierea furnizată de creditori și de intermediarii de credit.

Amendamentul 259
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
consumatorul are dreptul legal sau 
contractual de a-și îndeplini obligațiile 
care îi revin în temeiul contractului de 
credit înainte de expirarea acestuia. În 
aceste cazuri, consumatorul trebuie să aibă 
dreptul la o reducere a costului total al 
creditului, reducere care corespunde 
dobânzii și costurilor aferente duratei 
restante a contractului.

(1) Statele membre se asigură că 
consumatorul are dreptul legal de a-și 
îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul 
contractului de credit înainte de expirarea 
acestuia. În aceste cazuri, consumatorul 
trebuie să aibă dreptul la o reducere a 
costului total al creditului, reducere care 
corespunde dobânzii și costurilor aferente 
duratei restante a contractului.

Or. fr

Amendamentul 260
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
consumatorul are dreptul legal sau 
contractual de a-și îndeplini obligațiile care 
îi revin în temeiul contractului de credit 
înainte de expirarea acestuia. În aceste 
cazuri, consumatorul trebuie să aibă 
dreptul la o reducere a costului total al 
creditului, reducere care corespunde 
dobânzii și costurilor aferente duratei 
restante a contractului.

(1) Statele membre se asigură că 
consumatorul are dreptul legal sau 
contractual de a-și îndeplini total sau 
parțial obligațiile care îi revin în temeiul 
contractului de credit înainte de expirarea 
acestuia. În aceste cazuri, consumatorul 
trebuie să aibă dreptul la o reducere a 
costului total al creditului, reducere care 
corespunde dobânzii și costurilor aferente 
duratei restante a contractului.

Or. en

Justificare

Aliniere cu articolul 16 alineatul (1) din Directiva privind creditul de consum. Este important 
faptul că consumatorul are dreptul la o rambursare anticipată parțială a împrumutului.

Amendamentul 261
María Irigoyen Pérez

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
consumatorul are dreptul legal sau 
contractual de a-și îndeplini obligațiile 
care îi revin în temeiul contractului de 
credit înainte de expirarea acestuia. În 
aceste cazuri, consumatorul trebuie să aibă 
dreptul la o reducere a costului total al 
creditului, reducere care corespunde 
dobânzii și costurilor aferente duratei 
restante a contractului.

(1) Statele membre se asigură că 
consumatorul are dreptul legal de a-și 
îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul 
contractului de credit înainte de expirarea 
acestuia. În aceste cazuri, consumatorul 
trebuie să aibă dreptul la o reducere a 
costului total al creditului, reducere care 
corespunde dobânzii și costurilor aferente 
duratei restante a contractului.

Or. es
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Amendamentul 262
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
consumatorul are dreptul legal sau 
contractual de a-și îndeplini obligațiile 
care îi revin în temeiul contractului de 
credit înainte de expirarea acestuia. În 
aceste cazuri, consumatorul trebuie să aibă 
dreptul la o reducere a costului total al 
creditului, reducere care corespunde 
dobânzii și costurilor aferente duratei 
restante a contractului.

(1) Statele membre se asigură că 
consumatorul are dreptul legal de a-și 
îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul 
contractului de credit înainte de expirarea 
acestuia. În aceste cazuri, consumatorul 
trebuie să aibă dreptul la o reducere a 
costului total al creditului, reducere care 
corespunde dobânzii și costurilor aferente 
duratei restante a contractului.

Or. en

Justificare

Consumatorii ar trebui să aibă dreptul la rambursare anticipată, în condițiile prezentului 
articol.

Amendamentul 263
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot prevedea condiții 
pentru exercitarea dreptului menționat la 
alineatul (1). Aceste condiții pot include 
limitarea în timp a exercitării dreptului, 
tratamentul diferit în funcție de tipul de 
rată a dobânzii aferente creditului sau 
restricții cu privire la circumstanțele în 
care poate fi exercitat dreptul. Statele 
membre pot să prevadă totodată dreptul 
creditorului la o compensație echitabilă și 
justificată în mod obiectiv pentru 
eventualele costuri legate direct de 

Statele membre se asigură că sunt 
respectate următoarele principii pe piețele 
lor:
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rambursarea anticipată a creditului. 
Indiferent de situație, dacă rambursarea 
anticipată are loc într-o perioadă în care 
rata dobânzii este fixă, exercitarea 
dreptului poate fi condiționată de 
existența unui interes special din partea 
consumatorului.

(a) consumatorul are dreptul să 
ramburseze în orice moment;
(b) nu sunt permise taxe aplicate la 
rambursările anticipate; statele membre 
pot plafona suma pentru compensarea 
rambursării sau pot exclude compensarea 
în general, conform specificului piețelor 
lor financiare;
(c) în cazul în care compensarea nu este 
deja fixată sau plafonată la un nivel 
inferior, compensarea se calculează 
printr-o metodă transparentă și clar 
definită; consumatorii care rambursează 
sunt compensați în cazul în care 
rambursarea anticipată se face într-un 
moment în care rata dobânzii de pe piață 
este favorabilă creditorului;
(d) consumatorii sunt informați despre 
dreptul lor de a rambursa anticipat și 
despre nivelul estimat al compensației 
deja în faza precontractuală, conform 
specificului pieței naționale;

(e) contractele cu rate variabile ale 
dobânzii nu prevăd compensații pentru 
rambursările anticipate;
(f) rambursarea anticipată în cazul 
contractelor cu rată fixă a dobânzii este 
permisă fără compensare până la sfârșitul 
unei perioade fixate; statele membre au 
dreptul să stabilească duratele maxime ale 
perioadelor fixate;
(g) în cazul refinanțării creditului printr-
un alt creditor, eventualele taxe pentru 
înregistrarea ipotecii sunt limitate sau 
excluse;
(h) contractele pot să prevadă și alte 
opțiuni de plată anticipată fără 
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compensare.

Or. en

Amendamentul 264
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot prevedea condiții 
pentru exercitarea dreptului menționat la 
alineatul (1). Aceste condiții pot include 
limitarea în timp a exercitării dreptului, 
tratamentul diferit în funcție de tipul de 
rată a dobânzii aferente creditului sau 
restricții cu privire la circumstanțele în care 
poate fi exercitat dreptul. Statele membre 
pot să prevadă totodată dreptul creditorului 
la o compensație echitabilă și justificată în 
mod obiectiv pentru eventualele costuri 
legate direct de rambursarea anticipată a 
creditului. Indiferent de situație, dacă 
rambursarea anticipată are loc într-o 
perioadă în care rata dobânzii este fixă, 
exercitarea dreptului poate fi condiționată 
de existența unui interes special din partea 
consumatorului.

Statele membre pot prevedea condiții 
pentru exercitarea dreptului menționat la 
alineatul (1). Aceste condiții pot include 
limitarea în timp a exercitării dreptului, 
tratamentul diferit în funcție de tipul de 
rată a dobânzii aferente creditului sau 
restricții cu privire la circumstanțele în care 
poate fi exercitat dreptul. Statele membre 
pot să prevadă totodată dreptul creditorului 
la o compensație echitabilă și justificată în 
mod obiectiv pentru eventualele costuri 
legate direct de rambursarea anticipată a 
creditului. Indiferent de situație, dacă 
rambursarea anticipată are loc într-o 
perioadă în care rata dobânzii este fixă, 
exercitarea dreptului poate fi condiționată 
de existența unui interes legitim din partea 
consumatorului.

Or. de

Amendamentul 265
Kurt Lechner

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot prevedea condiții 
pentru exercitarea dreptului menționat la 
alineatul (1). Aceste condiții pot include 

Statele membre pot prevedea condiții 
pentru exercitarea dreptului menționat la 
alineatul (1). Aceste condiții pot include 
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limitarea în timp a exercitării dreptului, 
tratamentul diferit în funcție de tipul de 
rată a dobânzii aferente creditului sau 
restricții cu privire la circumstanțele în care 
poate fi exercitat dreptul. Statele membre 
pot să prevadă totodată dreptul creditorului 
la o compensație echitabilă și justificată în 
mod obiectiv pentru eventualele costuri 
legate direct de rambursarea anticipată a 
creditului. Indiferent de situație, dacă 
rambursarea anticipată are loc într-o 
perioadă în care rata dobânzii este fixă, 
exercitarea dreptului poate fi condiționată 
de existența unui interes special din partea 
consumatorului.

limitarea în timp a exercitării dreptului, 
tratamentul diferit în funcție de tipul de 
rată a dobânzii aferente creditului sau 
restricții cu privire la circumstanțele în care 
poate fi exercitat dreptul. Statele membre 
pot să prevadă totodată dreptul creditorului 
la o compensație echitabilă și justificată în 
mod obiectiv pentru eventualele costuri 
legate direct de rambursarea anticipată a 
creditului. Indiferent de situație, dacă 
rambursarea anticipată are loc într-o 
perioadă în care rata dobânzii este fixă, fie 
la încheierea unui contract de credit sau 
într-o etapă ulterioară, exercitarea 
dreptului poate fi condiționată de existența 
unui interes special din partea 
consumatorului.

Or. de

Amendamentul 266
Damien Abad

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot prevedea condiții 
pentru exercitarea dreptului menționat la 
alineatul (1). Aceste condiții pot include 
limitarea în timp a exercitării dreptului, 
tratamentul diferit în funcție de tipul de 
rată a dobânzii aferente creditului sau 
restricții cu privire la circumstanțele în 
care poate fi exercitat dreptul. Statele 
membre pot să prevadă totodată dreptul 
creditorului la o compensație echitabilă și
justificată în mod obiectiv pentru 
eventualele costuri legate direct de 
rambursarea anticipată a creditului.
Indiferent de situație, dacă rambursarea 
anticipată are loc într-o perioadă în care 
rata dobânzii este fixă, exercitarea 
dreptului poate fi condiționată de 
existența unui interes special din partea 

Statele membre pot să prevadă totodată 
dreptul creditorului la o compensație, dacă 
este justificată, pentru eventualele costuri 
legate direct de rambursarea anticipată a 
creditului. Această compensație ar trebui 
calculată printr-o metodă transparentă 
stabilită anterior semnării contractului.
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consumatorului.
Consumatorul trebuie în mod clar 
informat despre dreptul prevăzut la 
alineatul (1) și despre valoarea 
compensației și metoda calculării 
acesteia.

Or. fr

Amendamentul 267
María Irigoyen Pérez

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot prevedea condiții
pentru exercitarea dreptului menționat la 
alineatul (1). Aceste condiții pot include 
limitarea în timp a exercitării dreptului, 
tratamentul diferit în funcție de tipul de 
rată a dobânzii aferente creditului sau 
restricții cu privire la circumstanțele în 
care poate fi exercitat dreptul. Statele 
membre pot să prevadă totodată dreptul 
creditorului la o compensație echitabilă și 
justificată în mod obiectiv pentru 
eventualele costuri legate direct de 
rambursarea anticipată a creditului. 
Indiferent de situație, dacă rambursarea 
anticipată are loc într-o perioadă în care 
rata dobânzii este fixă, exercitarea 
dreptului poate fi condiționată de 
existența unui interes special din partea 
consumatorului.

Statele membre garantează că creditorii 
nu sancționează consumatorii pentru 
exercitarea dreptului menționat la alineatul
(1) și asigură compensațiile creditorilor și, 
totodată, eficiența pieței.

Or. es

Amendamentul 268
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot prevedea condiții 
pentru exercitarea dreptului menționat la 
alineatul (1). Aceste condiții pot include 
limitarea în timp a exercitării dreptului, 
tratamentul diferit în funcție de tipul de 
rată a dobânzii aferente creditului sau 
restricții cu privire la circumstanțele în care 
poate fi exercitat dreptul. Statele membre 
pot să prevadă totodată dreptul creditorului 
la o compensație echitabilă și justificată în 
mod obiectiv pentru eventualele costuri 
legate direct de rambursarea anticipată a 
creditului. Indiferent de situație, dacă 
rambursarea anticipată are loc într-o 
perioadă în care rata dobânzii este fixă, 
exercitarea dreptului poate fi condiționată 
de existența unui interes special din partea 
consumatorului.

Statele membre pot prevedea condiții 
pentru exercitarea dreptului menționat la 
alineatul (1). Aceste condiții pot include 
limitarea în timp a exercitării dreptului, 
tratamentul diferit în funcție de tipul de 
rată a dobânzii aferente creditului sau 
restricții cu privire la circumstanțele în care 
poate fi exercitat dreptul. Atunci când un 
stat membru prevede asemenea condiții, 
ele nu trebuie să fie de natură a face ca
exercitarea dreptului menționat la 
alineatul (1) să fie excesiv de dificilă sau 
de oneroasă pentru consumator.

Statele membre prevăd totodată dreptul 
creditorului la o compensație echitabilă și 
justificată în mod obiectiv pentru 
eventualele costuri și pierderi legate direct 
de rambursarea anticipată a creditului. 
Indiferent de situație, dacă rambursarea 
anticipată are loc într-o perioadă în care 
rata dobânzii este fixă, exercitarea 
dreptului poate fi condiționată de existența 
unui interes legitim din partea 
consumatorului.

Or. en

Justificare

Deși consumatorii ar trebui să dispună întotdeauna de dreptul de rambursare anticipată, 
exercitarea acestui drept ar putea conduce la pierderi financiare pentru creditor. Ar fi 
echitabil ca aceștia să fie compensați pentru pierderile lor în mod direct, aferent rambursării 
anticipate. Modul de calculare a compensării ar trebui să fie cât mai transparent pentru 
consumator.

Amendamentul 269
Hans-Peter Mayer
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Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când un stat membru prevede 
asemenea condiții, ele nu trebuie să fie de 
natură a face ca exercitarea dreptului 
menționat la alineatul (1) să fie excesiv de 
dificilă sau de oneroasă pentru 
consumator.

eliminat

Or. de

Amendamentul 270
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Evaluarea proprietăților imobiliare 
rezidențiale
(1) Statele membre se asigură că 
evaluările proprietăților imobiliare 
rezidențiale utilizate pentru a evalua 
garanțiile din contractele de credit sunt 
efectuate în conformitate cu standardele 
internaționale de evaluare.
(2) Statele membre se asigură că 
evaluatorii care efectuează evaluări 
utilizate de creditori pentru a evalua 
garanția, precum și persoanele 
responsabile cu selecția evaluatorilor, cu 
atribuirea raportului de evaluare și 
monitorizarea procesului de evaluare sunt 
suficient de independenți de creditor, de 
consumator și, după caz, de intermediarul 
de credite, pentru a putea realiza o 
evaluare obiectivă și imparțială.
Statele membre pot stabili și alte criterii 
pentru a determina competența 
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profesională a evaluatorilor, cum ar fi 
certificarea acreditată, formări 
profesionale certificate și monitorizarea 
performanțelor. Criteriile respective nu 
includ cerința ca evaluatorul să fie stabilit 
pe teritoriul lor.
Pentru a garanta transparența și 
corectitudinea rapoartelor de evaluare a 
proprietăților, statele membre se asigură 
că toate datele primare referitoare la 
proprietăți și tranzacții sunt publice și 
disponibile pe piață într-un format ușor 
reutilizabil.

Or. en

Justificare

Adoptarea de standarde comune de evaluare facilitează promovarea împrumuturilor 
transfrontaliere și îmbunătățirea fiabilității rapoartelor de evaluare a proprietăților în 
diverse țări. Procesul decizional de acordare a creditului ar trebui structurat astfel încât să 
asigure că responsabilii cu atribuirea evaluării proprietății și cu controlarea procesului sunt 
independenți în luarea deciziilor. Verificarea corectă și competența profesională sunt 
fundamentale pentru asigurarea respectării de către evaluator a unui cod etic comun. 
Corectitudinea datelor și disponibilitatea lor sunt esențiale, după cum se prevede în mod 
explicit în Directiva 98/2003/CE.

Amendamentul 271
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a putea desfășura activitățile 
prevăzute la articolul 3 litera (e), 
intermediarii de credite trebuie autorizați 
corespunzător de o autoritate competentă, 
în sensul articolului 4, din statul membru 
de origine. Autorizația se acordă pe baza 
cerințelor stabilite în statul membru de 
origine al intermediarului de credite, care 
includ îndeplinirea cerințelor profesionale
prevăzute la articolul 20.

(1) Pentru a putea desfășura activitățile 
prevăzute la articolul 3 litera (e), 
intermediarii de credite trebuie autorizați 
corespunzător sau înregistrați de o 
autoritate competentă, în sensul
articolului 4, din statul membru de origine.
Autorizația sau înregistrarea se acordă pe 
baza cerințelor stabilite în statul membru 
de origine al intermediarului de credite, 
care includ îndeplinirea cerințelor 
prevăzute la articolele 6 și 21. Ceea ce este 
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prevăzut ulterior pentru autorizare se 
aplică și pentru înregistrare.

Or. en

Justificare

Din punctul de vedere al protecției consumatorilor, lucrul esențial este că intermediarii de 
credite sunt obligați să îndeplinească cerințele stabilite la articolele 6 și 21. Decizia de a 
denumi procedura autorizare sau înregistrare ar trebui lăsată la latitudinea fiecărui stat 
membru, în funcție de tradițiile lor administrative. În acest context, trebuie, de asemenea, 
remarcat faptul că, în conformitate cu Directiva 2002/92/CE, este solicitată înregistrarea 
pentru intermediarii din domeniul asigurărilor.

Amendamentul 272
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
intermediarii de credite autorizați fac 
obiectul supravegherii activităților curente 
de către autoritatea competentă de 
origine, în sensul articolului 4.

(4) Statele membre se asigură că 
intermediarii de credite autorizați fac 
obiectul supravegherii activităților curente 
de către autoritățile gazdă competente, în 
sensul articolului 4. Autoritățile gazdă 
competente au competența de a interveni 
dacă intermediarii de credite autorizați nu 
își respectă obligațiile și responsabilitățile 
definite în prezenta directivă. Autoritățile 
gazdă competente au dreptul de a refuza 
accesul pe bază de pașaport dacă au 
motive justificate să se îndoiască de 
îndeplinirea condițiilor prealabile definite 
în prezenta directivă de către 
intermediarii care solicită accesul.

Or. en

Justificare

Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să fie abilitate să mențină cerințele de 
conduită și raportare aplicate intermediarilor din jurisdicția lor pentru a putea menține un 
nivel înalt al protecției consumatorilor.
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Amendamentul 273
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre au dreptul să limiteze 
orice plăți efectuate de consumatori în 
beneficiul creditorilor și al 
intermediarilor de credite anterior 
încheierii efective a contractului de credit.

Or. en

Justificare

Dispoziție necesară pentru preîntâmpinarea tentativelor de fraudă.

Amendamentul 274
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un intermediar de credite 
are o sucursală într-un alt stat membru 
decât statul membru de origine, 
autoritatea competentă din statul membru 
în care se află sucursala își asumă 
responsabilitatea pentru a garanta că 
serviciile furnizate de sucursală pe 
teritoriul său respectă obligațiile 
prevăzute la articolele 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17 și 18 și măsurile 
adoptate în temeiul acestora.
Autoritatea competentă din statul membru 
în care se află sucursala are dreptul să 
examineze facilitățile create de sucursală 
și să solicite modificările strict necesare 
pentru a permite autorității competente să 
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aplice obligațiile prevăzute la articolele 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 și 18 și 
măsurile adoptate în temeiul acestora cu 
privire la serviciile și/sau activitățile 
oferite de sucursală pe teritoriul său.

Or. en

Justificare

Garantează că autoritățile competente din statul membru gazdă sunt în măsură să 
reglementeze conduita de afaceri pe teritoriul lor, având în vedere implicațiile ce-l pot afecta 
pe consumator.

Amendamentul 275
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când statul membru gazdă are 
motive clare și demonstrabile pentru a 
concluziona că un intermediar de credite 
care desfășoară activități pe teritoriul său în 
temeiul libertății de a presta servicii sau 
printr-o sucursală încalcă obligațiile 
prevăzute în prezenta directivă, statul 
membru respectiv comunică acest lucru 
autorității competente din statul membru de 
origine, care ia măsuri corespunzătoare. În 
situațiile în care, în ciuda măsurilor luate 
de autoritatea competentă din statul 
membru de origine, intermediarul de 
credite continuă să acționeze într-un mod 
care dăunează în mod clar intereselor 
consumatorilor din statul membru gazdă 
sau funcționării corecte a piețelor, se aplică 
următoarele prevederi:

(4) Atunci când statul membru gazdă are 
motive clare și demonstrabile pentru a 
concluziona că un intermediar de credite 
care desfășoară activități pe teritoriul său în 
temeiul libertății de a presta servicii sau 
printr-o sucursală încalcă obligațiile 
prevăzute în prezenta directivă care nu 
conferă competențe autorității competente 
din statul membru gazdă, statul membru 
respectiv comunică acest lucru autorității 
competente din statul membru de origine, 
care ia măsuri corespunzătoare. În situațiile 
în care, în ciuda măsurilor luate de 
autoritatea competentă din statul membru 
de origine, intermediarul de credite 
continuă să acționeze într-un mod care 
dăunează în mod clar intereselor 
consumatorilor din statul membru gazdă 
sau funcționării corecte a piețelor, se aplică 
următoarele prevederi:

Or. en
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Justificare

Garantează că autoritățile competente din statul membru gazdă sunt în măsură să 
reglementeze conduita de afaceri pe teritoriul lor, având în vedere implicațiile ce-l pot afecta 
pe consumator.

Amendamentul 276
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Dacă autoritățile competente ale unui 
stat membru gazdă stabilesc că un 
intermediar de credite care are o 
sucursală pe teritoriul său încalcă 
dispozițiile legale sau de reglementare 
adoptate în acest stat în temeiul acelor 
dispoziții ale prezentei directive care 
conferă competențe autorităților 
competente din statul membru gazdă, 
aceste autorități cer intermediarului de 
credite în cauză să pună capăt situației 
sale neregulamentare.
În cazurile în care, în pofida măsurilor 
luate de către autoritatea competentă din 
statul membru gazdă, un intermediar de 
credite continuă să acționeze într-un mod 
care în mod clar prejudiciază interesele 
consumatorilor din statul membru gazdă 
sau buna funcționare a piețelor, se aplică 
următoarele:
(a) După informarea autorității 
competente din statul membru de origine, 
autoritatea competentă din statul membru 
gazdă ia măsurile care se impun pentru a 
proteja consumatorii și funcționarea 
corectă a piețelor, inclusiv împiedicându-i 
pe intermediarii de credite care nu se 
conformează să inițieze noi operațiuni pe 
teritoriul său. Comisia este informată fără 
întârziere în legătură cu adoptarea 
acestor măsuri.
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(b) De asemenea, autoritatea competentă 
din statul membru gazdă poate sesiza 
ABE, solicitând asistență în conformitate 
cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 
1093/2010. În această situație, ABE poate 
acționa în conformitate cu competențele 
care îi sunt conferite prin articolul 
respectiv.

Or. en

Justificare

Garantează că autoritățile competente din statul membru gazdă sunt în măsură să 
reglementeze conduita de afaceri pe teritoriul lor, având în vedere implicațiile ce-l pot afecta 
pe consumator.

Amendamentul 277
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd sancțiuni pentru 
cazurile în care consumatorii furnizează 
cu bună știință informații incomplete sau 
incorecte pentru a obține o evaluare 
pozitivă a bonității, dacă informațiile 
complete și corecte ar fi dus la o evaluare 
negativă a bonității, și ulterior nu pot 
îndeplini condițiile contractului; statele 
membre iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura aplicarea acestor 
sancțiuni.

eliminat

Or. en

Amendamentul 278
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură înființarea unor 
proceduri adecvate și eficiente de 
reclamație și soluționare pentru 
soluționarea extrajudiciară a disputelor 
dintre creditori și consumatori și dintre 
intermediarii de credite și consumatori 
având ca obiect drepturi și obligații 
prevăzute în prezenta directivă, utilizând, 
dacă este cazul, organisme deja existente.
Statele membre se asigură totodată că toți 
creditorii și intermediarii de credite aderă 
la unul sau mai multe organisme care 
aplică aceste proceduri de reclamație și 
soluționare.

(1) Statele membre asigură înființarea unor 
proceduri adecvate, independente, 
echilibrate și eficiente de reclamație și 
soluționare pentru soluționarea 
extrajudiciară a disputelor dintre creditori 
și consumatori și dintre intermediarii de 
credite și consumatori având ca obiect 
drepturi și obligații prevăzute în prezenta 
directivă. Pot fi utilizate și organisme deja 
existente, cu condiția ca acestea să fie 
stabilite în mod neutru, echilibrat. Statele 
membre se asigură totodată că toți 
creditorii și intermediarii de credite aderă 
la unul sau mai multe organisme care 
aplică aceste proceduri de reclamație și 
soluționare.

Or. en

Justificare

Există mari deosebiri în aplicarea mecanismelor alternative de soluționare a litigiilor în 
Europa. Dacă într-unele state membre acestea sunt complet independente de furnizori, în alte 
cazuri situațiile sunt mai nuanțate.

Amendamentul 279
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 6 alineatul (4), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 
alineatul (3), articolul 10 alineatul (3), 
articolul 14 alineatul (5) și articolul 16 
alineatul (2) îi este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată de 
la intrarea în vigoare a prezentei directive.

(1) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 12 alineatul (5) îi 
este conferită Comisiei pentru o perioadă 
de timp nedeterminată de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

Or. en
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Justificare

Modificare tehnică drept urmare a amendamentelor anterioare.

Amendamentul 280
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Delegarea competențelor menționată la
articolul 6 alineatul (4), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 10 alineatul (3), articolul 14 
alineatul (5) și articolul 16 alineatul (2)
poate fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu.

(1) Delegarea competențelor menționată la
articolul 12 alineatul (5) poate fi revocată
în orice moment de Parlamentul European 
sau de Consiliu.

Or. en

Justificare

Modificare tehnică drept urmare a amendamentelor anterioare.

Amendamentul 281
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o evaluare a satisfacției consumatorilor 
în ce privește FEIS;

(a) o evaluare a satisfacției consumatorilor 
în ce privește FEIS și utilizarea sa;

Or. en

Amendamentul 282
María Irigoyen Pérez
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Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o evaluare a satisfacției consumatorilor 
în ce privește FEIS;

(a) o evaluare a respectării FEIS și a 
utilizării și înțelegerii de către 
consumatori a acesteia, precum și a
satisfacției consumatorilor în privința sa;

Or. es

Amendamentul 283
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Anexa I – Secțiunea II – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) Pentru contractele de credit în cadrul 
cărora s-a convenit o rată fixă a dobânzii 
aferente creditului pentru perioada inițială, 
la sfârșitul căreia se stabilește o nouă rată a 
dobânzii care este ulterior ajustată periodic 
în funcție de un indicator convenit, calculul 
dobânzii anuale efective va porni de la 
ipoteza că, la sfârșitul perioadei cu rată fixă 
a dobânzii, rata dobânzii aferente creditului 
este aceeași ca la momentul calculării 
dobânzii anuale efective, pe baza valorii 
indicatorului convenit la acel moment.

(j) Pentru contractele de credit în cadrul 
cărora s-a convenit o rată fixă a dobânzii 
aferente creditului pentru perioada inițială, 
la sfârșitul căreia se stabilește o nouă rată a 
dobânzii care este ulterior ajustată periodic 
în funcție de un indicator convenit, calculul 
dobânzii anuale efective va porni de la 
ipoteza că, la sfârșitul perioadei cu rată fixă 
a dobânzii, rata dobânzii aferente creditului 
este aceeași ca la momentul calculării 
dobânzii anuale efective, pe baza valorii 
indicatorului convenit la acel moment. În 
cazul contractelor de credit cu rată fixă a 
dobânzii pentru cel puțin o perioadă 
inițială de cinci ani și mai ales în cazul în 
care este prevăzut un nou contract pentru 
o nouă rată fixă a dobânzii, iar condițiile 
de rată variabilă sunt convenite numai în 
eventualitatea în care noua rată fixă a 
dobânzii nu este agreată, numai rata fixă 
inițială este avută în vedere.

Or. en
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Amendamentul 284
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – partea A – formular model FEIS – textul introductiv – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest document a fost elaborat la [data 
curentă] pentru a răspunde cererii 
dumneavoastră de informații. Documentul 
nu ne obligă să vă acordăm un împrumut.

Acest document a fost elaborat la [data 
curentă] pentru a răspunde cererii 
dumneavoastră de informații. Documentul 
nu constituie o ofertă obligatorie din 
punct de vedere juridic sau o obligație ce
ne incumbă pentru a vă acorda un 
împrumut.

Or. en

Justificare

Este necesară clarificarea că FEIS nu este o ofertă obligatorie din punct de vedere juridic 
făcută consumatorului.

Amendamentul 285
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – partea A – formular model FEIS – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Împrumutătorul 1. Creditorul (după caz) și intermediarul 
de credit

Or. en

Justificare

Întrucât obligația prevăzută la articolul 9 alineatul (2) de furnizare a FEIS privește și 
intermediarul de credit. Așadar ar trebui inclus și acesta.

Amendamentul 286
Cristian Silviu Bușoi
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Propunere de directivă
Anexa II – partea A – formular model FEIS – punctul 1 – al șaselea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea de supraveghere: [denumirea 
și adresa web a autorității de 
supraveghere]

eliminat

Or. en

Justificare

Această precizarea nu are valoare adăugată și ar putea crea confuzie, dat fiind că creditorul 
deja furnizează informații cu privire la mecanismul intern de reclamații.

Amendamentul 287
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – partea A – formular model FEIS – punctul 1 – al șaptelea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoană de contact: [detaliile complete 
ale persoanei de contact]

eliminat

Or. en

Justificare

Includerea de informații privind persoana de contact este inutilă, dat fiind că numele acesteia 
se poate schimba pe parcursul rambursării creditului.

Amendamentul 288
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – partea A – formular model FEIS – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Valoarea fiecărei rate 5. Pentru rambursarea creditului,
valoarea fiecărei rate
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Or. en

Justificare

Comparat cu punctul 9 al FEIS originale referitoare la „valoarea fiecărei rate”, acest punct 
nu ia în calcul ipotecile bazate exclusiv pe dobânzi. FEIS ar trebui să fie adaptată nu numai 
pentru ipotecile de rambursat, ci și cu cele bazate exclusiv pe dobânzi, disponibile în anumite 
state membre.

Amendamentul 289
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – partea A – formular model FEIS – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Tabel de rambursare ilustrativ eliminat
Acest tabel prezintă suma de plată la 
fiecare [frecvență].
Ratele (coloana [nr. pertinent]) reprezintă 
suma dobânzii plătite (coloana [nr. 
pertinent]), a capitalului rambursat 
(coloana [nr. pertinent]) și, dacă este 
cazul, a altor costuri (coloana [nr. 
pertinent]). Dacă este cazul, Costurile din 
coloana „alte costuri” se referă la [lista 
costurilor]. Capitalul rămas de rambursat 
(coloana [nr. pertinent]) este suma din 
împrumut care rămâne de rambursat 
după fiecare rată.
[Suma și moneda împrumutului]
[Durata împrumutului]
[Rata dobânzii]
[Tabel]
(Dacă este cazul) [Avertisment privind 
variabilitatea ratelor]

Or. en

Justificare

Având în vedere informațiile numeroase din tabelul ilustrativ de rambursare, se propune 
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mutarea acestora la sfârșitul FEIS.

Amendamentul 290
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Anexa II – partea A – formular model FEIS – punctul 6 – al șaptelea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

(Dacă este cazul) [Avertisment privind 
variabilitatea ratelor]

(Dacă este cazul) [Avertisment privind 
variabilitatea ratelor și diferitele scenarii 
în funcție de evoluția ratei dobânzii]

Or. en

Amendamentul 291
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Anexa II – partea A – formular model FEIS – punctul 7 – al șaptelea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vă rugăm să vă asigurați că sunteți la 
curent cu toate celelalte taxe și costuri (de 
exemplu, onorarii notariale) asociate 
acestui împrumut.

Vă aducem la cunoștință că acestui credit 
îi sunt asociate următoarele costuri:

[Costuri notariale]
[Costuri de înregistrare]
[Costuri de evaluare]
[Costuri aplicabile în conformitate cu 
legislația națională]
(dacă este cazul) [Alte costuri legate de 
obligațiile asociate acestui credit în 
conformitate cu legislația națională]
(dacă este cazul) [Costuri pentru alte 
servicii contractate cu creditorul (cum ar 
fi costuri de întreținere a unui cont, 
asigurări etc.)]
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Or. en

Amendamentul 292
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Anexa II – partea A – formular model FEIS – punctul 8 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

(Dacă este cazul) Nu aveți posibilitatea să 
rambursați anticipat acest împrumut.

eliminat

Or. en

Amendamentul 293
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – partea A – formular model FEIS – punctul 8 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

(Dacă este cazul) Nu aveți posibilitatea să 
rambursați anticipat acest împrumut.

eliminat

Or. en

Justificare

Consumatorul ar trebui să aibă dreptul de a rambursa creditul anticipat.

Amendamentul 294
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – partea A – formular model FEIS – punctul 14a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

14 a. Tabel de rambursare ilustrativ
Acest tabel prezintă suma de plată la 
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fiecare [frecvență].
Ratele (coloana [nr. pertinent]) reprezintă 
suma dobânzii plătite (coloana [nr. 
pertinent]), a capitalului rambursat 
(coloana [nr. pertinent]) și, dacă este 
cazul, a altor costuri (coloana [nr. 
pertinent]). Dacă este cazul, Costurile din
coloana „alte costuri” se referă la [lista 
costurilor]. Capitalul rămas de rambursat 
(coloana [nr. pertinent]) este suma din 
împrumut care rămâne de rambursat 
după fiecare rată.
[Suma și moneda împrumutului]
[Durata împrumutului]
[Rata dobânzii]
[Tabel]
 [Avertisment privind variabilitatea 
ratelor]

Or. en

Justificare

Având în vedere informațiile numeroase din tabelul ilustrativ de rambursare, se propune 
mutarea acestora la sfârșitul FEIS.

Amendamentul 295
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – partea B – paragraful introductiv

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru completarea FEIS se vor respecta 
următoarele instrucțiuni:

Pentru completarea FEIS se vor respecta 
următoarele instrucțiuni, iar informațiile 
ar trebui furnizate într-un limbaj obișnuit, 
clar și inteligibil consumatorului mediu:

Or. en

Justificare

FEIS ar trebui să fie inteligibilă pentru consumatorul obișnuit.
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Amendamentul 296
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Anexa II – partea B – secțiunea 6 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă rata dobânzii poate fi revizuită și 
valoarea ratei după fiecare revizuire nu este 
cunoscută, creditorul poate indica în 
tabelul de rambursare aceeași valoare a 
ratelor pentru întreaga durată a creditului.
În acest caz, creditorul va aduce acest lucru 
la cunoștința împrumutatului diferențiind 
vizual sumele care sunt cunoscute de cele 
ipotetice (de exemplu, utilizând caractere 
cu dimensiuni diferite, borduri sau umbre).
În plus, se va explica într-un text perfect 
clar și lizibil care sunt perioadele în care 
sumele indicate în tabel pot varia și din ce 
motive. Creditorul va include totodată: (1)
dacă este cazul, nivelurile maxime sau 
minime aplicabile; (2) un exemplu pentru 
modul în care valoarea ratei poate varia 
dacă rata dobânzii scade sau crește cu 1% 
sau cu un procent mai mare, în cazul în 
care acesta ar fi mai realist dată fiind 
amploarea modificărilor normale ale ratei 
dobânzii și (3) atunci când există un nivel 
maxim, valoarea ratei în cel mai rău caz.

(4) Dacă rata dobânzii poate fi revizuită și 
valoarea ratei după fiecare revizuire nu este 
cunoscută, creditorul poate indica în 
tabelul de rambursare aceeași valoare a 
ratelor pentru întreaga durată a creditului.
În acest caz, creditorul va aduce acest lucru 
la cunoștința consumatorului diferențiind 
vizual sumele care sunt cunoscute de cele 
ipotetice (de exemplu, utilizând caractere 
cu dimensiuni diferite, borduri sau umbre).
În plus, se va explica într-un text perfect 
clar și lizibil care sunt perioadele în care 
sumele indicate în tabel pot varia și din ce 
motive. Creditorul va include totodată:

(a) dacă este cazul, nivelurile maxime sau 
minime aplicabile;

(b) un exemplu pentru modul în care 
valoarea ratei poate varia dacă rata 
dobânzii scade sau crește cu 1% sau cu un 
procent mai mare, în cazul în care acesta ar 
fi mai realist dată fiind amploarea 
modificărilor normale ale ratei dobânzii și

(c) atunci când există un nivel maxim, 
valoarea ratei în cel mai rău caz sau, 
atunci când nu există un nivel maxim, un 
exemplu de cel mai nefavorabil scenariu 
care poate fi detaliat printr-un act delegat.

Or. en

Amendamentul 297
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Anexa II – partea B – secțiunea 7 – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Creditorul va enumera totodată fiecare 
cost pe categorie, indicând cuantumul 
acestora, cui trebuie plătite și în ce 
moment. În cazul în care cuantumul nu este 
cunoscut, creditorul va indica un interval 
posibil sau modul în care acest cuantum va 
fi calculat.

(2) Creditorul furnizează totodată o listă 
defalcată a tuturor costurilor, indicând 
cuantumul acestora, cui trebuie plătite și în 
ce moment. În cazul în care cuantumul nu 
este cunoscut, creditorul va indica un 
interval posibil sau modul în care acest 
cuantum va fi calculat.

Or. en

Amendamentul 298
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – Partea B - secțiunea 7 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2 a) Creditorul informează consumatorul 
cu privire la dreptul său de a-și alege 
serviciile auxiliare de la un alt furnizor, 
după cum dorește.

Or. en

Justificare

Consumatorul ar trebui să fie informat cu privire la dreptul său de a-și alege un alt furnizor 
pentru serviciile auxiliare.

Amendamentul 299
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Anexa IIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIa
Cerințe minime de competență
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1. Cerințele minime de competență 
aplicabile personalului creditorului și 
intermediarului de credite includ:
(a) cunoașterea adecvată a produselor 
ipotecare și a serviciilor auxiliare oferite 
în general cu produsele ipotecare;
(b) cunoașterea adecvată a legislații 
statelor membre în care produsul este 
vândut;
(c) cunoașterea și înțelegerea adecvate ale 
procesului de achiziționare a 
proprietăților imobiliare în statele 
membre în care produsul este vândut;
(d) cunoașterea adecvată a evaluării 
gradului de securitate;
(e) cunoașterea adecvată a organizării și 
funcționării registrelor funciare din 
statele membre în care este situată 
garanția;
(f) un nivel adecvat de competență 
economică și financiară;
(g) cunoașterea adecvată a standardelor 
etice;
(h) capacitatea de a evalua bonitatea 
consumatorului.
2. Nivelul adecvat de cunoaștere și 
înțelegere ar trebui determinat pe baza:
(a) calificărilor recunoscute, de exemplu 
diplome, certificate, formare profesională, 
teste de competență; sau
(b) experiență profesională, ce poate fi 
definită ca un număr minim de ani de 
muncă în domenii ce țin de elaborarea, 
distribuirea sau intermedierea de produse 
financiare asimilate creditelor.
3. Statele membre pot diferenția între 
nivelul de cerințe aplicat personalului 
creditorilor, al intermediarilor de credit și 
personalului de gestiune.

Or. en
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