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Predlog spremembe 102
Phil Prendergast

Predlog direktive
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o kreditnih 
pogodbah za stanovanjske nepremičnine 

DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o kreditnih 
pogodbah za stanovanjske nepremičnine in 
hipotekarnih kreditnih pogodbah 

Or. en

Predlog spremembe 103
María Irigoyen Pérez

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) Komisija se je v svojem sporočilu z 
dne 13. aprila 2011 z naslovom Akt za 
enotni trg: Dvanajst pobud za okrepitev 
rasti in zaupanja (KOM(2011)0206) 
zavezala, da bo še nadalje izboljševala 
zaščito posojilojemalcev na trgu 
hipotekarnih posojil.

Or. es

Predlog spremembe 104
María Irigoyen Pérez

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Finančna kriza je pokazala, da lahko (3) Finančna kriza je pokazala, da lahko 
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neodgovorno ravnanje tržnih udeležencev 
spodkoplje temelje finančnega sistema, kar 
lahko privede do pomanjkanja zaupanja 
med strankami, zlasti potrošniki, ter morda 
do resnih socialnih in ekonomskih 
posledic. Veliko potrošnikov je izgubilo 
zaupanje v finančni sektor in 
posojilojemalci si posojila vedno težje 
privoščijo, število primerov 
neizpolnjevanja plačilnih obveznosti in 
prisilnih prodaj pa se povečuje. Komisija je 
glede na težave, ki jih je izpostavila 
finančna kriza, in v okviru prizadevanj, da 
se zagotovi učinkovit in konkurenčen 
notranji trg, predlagala ukrepe v zvezi s 
kreditnimi pogodbami za stanovanjske 
nepremičnine, vključno z zanesljivim 
okvirom za kreditno posredništvo, da bi 
bili v prihodnosti vzpostavljeni odgovorni 
in zanesljivi trgi in bi se povrnilo zaupanje 
potrošnikov.

neodgovorno ravnanje tržnih udeležencev 
spodkoplje temelje finančnega sistema, kar 
lahko privede do pomanjkanja zaupanja 
med strankami, zlasti potrošniki, ter morda 
do resnih socialnih in ekonomskih 
posledic. Veliko potrošnikov je izgubilo 
zaupanje v finančni sektor in 
posojilojemalci si posojila vedno težje 
privoščijo, število primerov 
neizpolnjevanja plačilnih obveznosti in 
prisilnih prodaj pa se povečuje. Komisija je 
glede na težave, ki jih je izpostavila 
finančna kriza, in v okviru prizadevanj, da 
se zagotovi učinkovit in konkurenčen 
notranji trg, ki zagotavlja finančno 
stabilnost in zaščito potrošnikov, 
predlagala ukrepe v zvezi s kreditnimi 
pogodbami za stanovanjske nepremičnine, 
vključno z zanesljivim okvirom za kreditno 
posredništvo, da bi bili v prihodnosti 
vzpostavljeni odgovorni in zanesljivi trgi in 
bi se povrnilo zaupanje potrošnikov.

Or. es

Predlog spremembe 105
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Veljaven pravni okvir bi moral dati 
potrošnikom zaupanje, da dajalci kreditov 
in kreditni posredniki delujejo v najboljšem 
interesu potrošnika. Ključni vidik takšnega 
zaupanja potrošnikov je zahteva, da je 
treba v panogi zagotoviti visoko stopnjo 
pravičnosti, poštenosti in strokovnosti. 
Medtem ko mora ta direktiva zahtevati, da 
se na ravni institucije dokažejo zadevno 
znanje in pristojnosti, morajo biti države 
članice svobodne pri uvajanju ali 
ohranjanju takšnih zahtev, ki se 

(16) Veljaven pravni okvir bi moral dati 
potrošnikom zaupanje, da dajalci kreditov 
in kreditni posredniki delujejo v najboljšem 
interesu potrošnika. Ključni vidik takšnega 
zaupanja potrošnikov je zahteva, da je 
treba v panogi zagotoviti visoko stopnjo 
pravičnosti, poštenosti in strokovnosti. V 
tej direktivi je treba zahtevati, da se na 
ravni institucije ali na ravni fizične osebe, 
kadar gre za samostojnega kreditnega 
posrednika, dokažejo zadevno znanje in 
pristojnosti.
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uporabljajo za posamezne fizične osebe.

Or. en

Obrazložitev

Za zaščito potrošnika in zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev je pomembno, da vsakdo, 
ki je neposredno udeležen pri prodaji ali posredovanju kreditov, izkaže znanje in sposobnosti, 
ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog, kar velja tudi za posrednika, ki dela samostojno kot 
fizična osebe brez osebja.

Predlog spremembe 106
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Dajalci kreditov in kreditni 
posredniki pogosto uporabljajo 
oglaševalska sporočila, ki pogosto 
prikazujejo posebne pogoje, da bi 
pritegnili potrošnike k določenemu 
produktu. Potrošniki bi morali biti zato
zaščiteni pred nepravičnimi ali 
zavajajočimi oglaševalskimi praksami in 
bi morali biti sposobni primerjati 
oglaševalska sporočila. Potrebne so 
posebne določbe glede oglaševanja 
kreditnih pogodb za stanovanjske 
nepremičnine in seznam točk, ki jih je 
treba vključiti med oglaševalsko in 
trženjsko gradivo, namenjeno 
potrošnikom, da bi potrošniki lahko 
primerjali različne ponudbe. Takšne 
določbe upoštevajo posebnosti kreditnih 
pogodb za stanovanjske nepremičnine, 
npr. da v primeru, če posojilo ni 
odplačano, obstaja tveganje, da bo 
potrošnik izgubil nepremičnino. Države 
članice bi morale imeti še naprej možnost, 
da v nacionalno zakonodajo uvedejo ali v 
njej ohranijo zahteve po razkritju pri 
oglaševanju, ki ne vsebuje informacij o 
stroških kredita.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 107
Phil Prendergast

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da bi zagotovili čim večjo preglednost 
in preprečili zlorabe zaradi morebitnih 
navzkrižij interesov, ko potrošniki 
uporabljajo storitve kreditnih posrednikov, 
morajo za slednje veljati določene 
obveznosti glede razkritja informacij pred 
izvajanjem storitev. Takšna razkritja 
morajo vključevati informacije o njihovi 
identiteti in povezavah z dajalci kreditov, 
npr. ali nameravajo uporabiti produkte od 
velikega števila dajalcev kreditov ali samo 
omejenega števila. Kreditni posredniki, ki 
niso vezani na enega dajalca kredita ali 
skupino dajalcev kreditov, morajo poleg 
tega potrošnikom razkriti informacije o 
provizijah, ki jih plačajo dajalci kreditov, 
za katere delajo, in morebitnih 
spremembah teh provizij.

(21) Da bi zagotovili čim večjo preglednost 
in preprečili zlorabe zaradi morebitnih 
navzkrižij interesov, ko potrošniki 
uporabljajo storitve kreditnih posrednikov, 
morajo za slednje veljati določene 
obveznosti glede razkritja informacij pred 
izvajanjem storitev. Takšna razkritja 
morajo vključevati informacije o njihovi 
identiteti in povezavah z dajalci kreditov, 
npr. ali nameravajo uporabiti produkte od 
velikega števila dajalcev kreditov ali samo 
omejenega števila. Kreditni posredniki 
morajo poleg tega potrošnikom razkriti 
informacije o provizijah, ki jih plačajo 
dajalci kreditov, za katere delajo, in 
morebitnih spremembah teh provizij. 
Države članice bi morale zagotoviti enake 
konkurenčne pogoje, tako da zahtevajo 
primerljive informacije v zvezi s stroški 
distribucije dajalcev kreditov.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji in enaka raven varstva potrošnikov ter omogoči 
lažja primerjava, bi morali imeti neposredni dajalci kreditov ali povezani posredniki 
primerljive zahteve glede plačila kot nepovezani posredniki.

Predlog spremembe 108
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Uvodna izjava 24
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pri oceni kreditne sposobnosti se 
morajo upoštevati vsi potrebni dejavniki, ki 
bi lahko vplivali na sposobnosti potrošnika, 
da v času trajanja posojila to posojilo 
odplača, med drugim tudi potrošnikov 
dohodek, redni izdatki, kreditno 
točkovanje, prejšnji krediti, sposobnost 
izpolnjevanja obveznosti v primeru 
prilagoditve obrestne mere in druge 
obstoječe kreditne obveznosti. Morda bodo 
potrebne dodatne določbe, da se nadalje 
razvijejo različni elementi, ki se lahko 
upoštevajo pri oceni kreditne sposobnosti.
Države članice lahko izdajo smernice 
glede metode in meril za oceno kreditne 
sposobnosti potrošnikov, npr. z določitvijo 
mejnih vrednosti za razmerje med 
posojilom in vrednostjo ali med posojilom 
in dohodkom.

(24) Pri oceni kreditne sposobnosti se 
morajo upoštevati vsi potrebni dejavniki, ki 
bi lahko vplivali na sposobnosti potrošnika, 
da v času trajanja posojila to posojilo 
odplača, med drugim tudi potrošnikov 
dohodek, redni izdatki, kreditno 
točkovanje, prejšnji krediti, sposobnost 
izpolnjevanja obveznosti v primeru 
prilagoditve obrestne mere in druge 
obstoječe kreditne obveznosti. Morda bodo 
potrebne dodatne določbe, da se nadalje 
razvijejo različni elementi, ki se lahko 
upoštevajo pri oceni kreditne sposobnosti.

Or. en

Obrazložitev

To bi bilo bolje obravnavati v direktivi o kapitalskih zahtevah.

Predlog spremembe 109
Kurt Lechner

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Negativna ocena kreditne sposobnosti 
bi morala dajalcu kredita pokazati, da si 
potrošnik kredita ne more privoščiti in ga 
zato ne bi smel odobriti. Razlogi za takšen 
negativen rezultat so lahko različni, med 
drugim npr. poizvedbe v zbirki podatkov 
ali negativna ocena pri kreditnem 
točkovanju. Pozitivna ocena kreditne 
sposobnosti ne sme pomeniti obveznosti 

(25) Negativna ocena kreditne sposobnosti 
naj bi le v izjemnih primerih privedla do 
odobritve kredita. Za namene pregleda bi 
moral nadzorni organ to dokumentirati.
Razlogi za takšen negativen rezultat so 
lahko različni, med drugim npr. poizvedbe 
v zbirki podatkov ali negativna ocena pri 
kreditnem točkovanju. Pozitivna ocena 
kreditne sposobnosti ne sme pomeniti 
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dajalca kredita, da mora odobriti kredit. obveznosti dajalca kredita, da mora 
odobriti kredit.

Or. de

Predlog spremembe 110
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Negativna ocena kreditne sposobnosti 
bi morala dajalcu kredita pokazati, da si 
potrošnik kredita ne more privoščiti in ga 
zato ne bi smel odobriti. Razlogi za takšen 
negativen rezultat so lahko različni, med 
drugim npr. poizvedbe v zbirki podatkov 
ali negativna ocena pri kreditnem 
točkovanju. Pozitivna ocena kreditne 
sposobnosti ne sme pomeniti obveznosti 
dajalca kredita, da mora odobriti kredit.

(25) Negativna ocena kreditne sposobnosti 
bi morala dajalcu kredita pokazati, da si 
potrošnik kredita ne more privoščiti. 
Razlogi za takšen negativen rezultat so 
lahko različni, med drugim npr. poizvedbe 
v zbirki podatkov ali negativna ocena pri 
kreditnem točkovanju. Pozitivna ocena 
kreditne sposobnosti ne sme pomeniti 
obveznosti dajalca kredita, da mora 
odobriti kredit.

Or. en

Predlog spremembe 111
Phil Prendergast

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Potrošniki morajo dati dajalcu kredita 
ali posredniku na voljo vse razpoložljive 
ustrezne informacije o svojem finančnem 
položaju in osebnih okoliščinah, da 
omogočijo oceno kreditne sposobnosti. 
Potrošnik pa ne sme biti kaznovan, če ne 
more zagotoviti določenih informacij ali 
oceniti, kako se bo njegov finančni položaj 
razvijal v prihodnosti. V primerih, ko 
potrošniki zavestno posredujejo nepopolne 

(26) Potrošniki morajo dati dajalcu kredita 
na voljo vse razpoložljive ustrezne 
informacije o svojem finančnem položaju 
in osebnih okoliščinah, da omogočijo 
oceno kreditne sposobnosti. Potrošnik pa 
ne sme biti kaznovan, če ne more 
zagotoviti določenih informacij ali oceniti, 
kako se bo njegov finančni položaj razvijal 
v prihodnosti. V primerih, ko potrošniki 
zavestno posredujejo nepopolne ali 
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ali nenatančne informacije, bi morale imeti 
države članice možnost, da določijo 
ustrezne kazni.

nenatančne informacije, bi morale imeti 
države članice možnost, da določijo 
ustrezne kazni.

Or. en

Obrazložitev

Posredniki niso odgovorni za oceno kreditne sposobnosti potrošnika in nimajo enakega 
dostopa do podatkov kot dajalec posojila, zato se jih v tej zvezi ne bi smelo omenjati.

Predlog spremembe 112
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Če je odločitev za zavrnitev vloge za 
kredit sprejeta na podlagi podatkov iz 
poizvedbe v zbirki podatkov ali 
manjkajočih podatkov v tej zbirki, bi moral 
dajalec kredita obvestiti potrošnika o tem, 
o imenu zbirke podatkov, v kateri je bila 
narejena poizvedba, in o vseh drugih 
informacijah, ki jih zahteva Direktiva 
95/46/ES, da lahko potrošnik uveljavlja 
svojo pravico do dostopa in po potrebi 
popravi, zbriše ali blokira obdelane osebne 
podatke o sebi. Če odločitev o zavrnitvi 
vloge za kredit temelji na avtomatizirani 
odločitvi ali na sistematičnih metodah, kot 
so sistemi kreditnega točkovanja, mora 
dajalec kredita o tem obvestiti potrošnika, 
mu razložiti postopek, na katerem temelji 
taka odločitev, in ga obvestiti o možnostih, 
da zahteva preučitev avtomatizirane 
odločitve po neavtomatiziranem postopku.
Vendar pa se od dajalca kredita ne bi 
smelo zahtevati posredovanje takšnih 
informacij, če to prepoveduje druga 
zakonodaja Unije, na primer zakonodaja 
o pranju denarja ali financiranju 
terorizma. Poleg tega se takih informacij 
ne bi smelo posredovati, če je to v 

(29) Če je odločitev za zavrnitev vloge za 
kredit sprejeta na podlagi podatkov iz 
poizvedbe v zbirki podatkov ali 
manjkajočih podatkov v tej zbirki, bi moral 
dajalec kredita obvestiti potrošnika o tem, 
o imenu zbirke podatkov, v kateri je bila 
narejena poizvedba, in o vseh drugih 
informacijah, ki jih zahteva Direktiva 
95/46/ES, da lahko potrošnik uveljavlja 
svojo pravico do dostopa in po potrebi 
popravi, zbriše ali blokira obdelane osebne 
podatke o sebi. Če odločitev o zavrnitvi 
vloge za kredit temelji na avtomatizirani 
odločitvi ali na sistematičnih metodah, kot 
so sistemi kreditnega točkovanja, mora 
dajalec kredita obvestiti potrošnika o tem
in o možnostih, da zahteva preučitev 
avtomatizirane odločitve po 
neavtomatiziranem postopku.
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nasprotju s cilji na področju javnega reda 
ali varnosti, kot je preprečevanje, 
preiskovanje, odkrivanje ali pregon 
kaznivih dejanj.

Or. en

Predlog spremembe 113
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Da bi lahko razumeli naravo storitve, 
bi se morali potrošniki zavedati, iz česa je 
sestavljeno individualno priporočilo o 
primernih kreditnih pogodbah, ki je 
prilagojeno potrebam in finančnem 
položaju potrošnika („svetovanje“), in kdaj 
je na voljo. Tisti, ki nudijo svetovanje, bi 
morali upoštevati splošne standarde za 
zagotovitev, da se potrošniku predstavi 
vrsta produktov, ki ustrezajo njegovim 
potrebam in okoliščinam. Ta storitev bi 
morala temeljiti na pošteni in dovolj široki 
analizi razpoložljivih produktov na trgu in 
na natančnem pregledu finančnega 
položaja, želj in ciljev potrošnika. Takšna 
ocena bi morala temeljiti na posodobljenih 
informacijah in smiselnih predpostavkah v 
zvezi z okoliščinami potrošnika v obdobju 
trajanja posojila. Države članice lahko 
pojasnijo, kako je treba pri svetovanju 
oceniti primernost danega produkta za 
potrošnika.

(31) Da bi lahko razumeli naravo storitve, 
bi se morali potrošniki zavedati, iz česa je 
sestavljeno individualno priporočilo za 
danega potrošniku o enem ali več poslih, 
povezanih s kreditnimi pogodbami, ki so 
prilagojene potrebam potrošnika 
(„svetovanje“), in kdaj je na voljo. Tisti, ki 
nudijo svetovanje, bi morali upoštevati 
splošne standarde za zagotovitev, da se 
potrošniku predstavi vrsta produktov, ki 
ustrezajo njegovim potrebam in 
okoliščinam. Ta storitev bi morala temeljiti 
na pošteni in dovolj široki analizi 
razpoložljivih produktov na trgu in na 
natančnem pregledu finančnega položaja, 
želj in ciljev potrošnika. Takšna ocena bi 
morala temeljiti na posodobljenih 
informacijah in smiselnih predpostavkah v 
zvezi z okoliščinami potrošnika v obdobju 
trajanja posojila. Države članice lahko 
pojasnijo, kako je treba pri svetovanju 
oceniti primernost danega produkta za 
potrošnika.

Or. en

Predlog spremembe 114
Cristian Silviu Buşoi
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Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Da bi lahko razumeli naravo storitve, 
bi se morali potrošniki zavedati, iz česa je 
sestavljeno individualno priporočilo o 
primernih kreditnih pogodbah, ki je
prilagojeno potrebam in finančnem
položaju potrošnika („svetovanje“), in kdaj 
je na voljo. Tisti, ki nudijo svetovanje, bi 
morali upoštevati splošne standarde za 
zagotovitev, da se potrošniku predstavi 
vrsta produktov, ki ustrezajo njegovim 
potrebam in okoliščinam. Ta storitev bi 
morala temeljiti na pošteni in dovolj široki 
analizi razpoložljivih produktov na trgu in 
na natančnem pregledu finančnega 
položaja, želj in ciljev potrošnika. Takšna 
ocena bi morala temeljiti na posodobljenih 
informacijah in smiselnih predpostavkah v 
zvezi z okoliščinami potrošnika v obdobju 
trajanja posojila. Države članice lahko 
pojasnijo, kako je treba pri svetovanju 
oceniti primernost danega produkta za 
potrošnika.

(31) Da bi lahko razumeli naravo storitve, 
bi se morali potrošniki zavedati, iz česa je 
sestavljeno individualno priporočilo o 
primernih kreditnih pogodbah, ki je 
prilagojeno potrebam in finančnemu
položaju potrošnika („svetovanje“), in kdaj 
je na voljo. Tisti, ki nudijo svetovanje, bi 
morali upoštevati splošne standarde za 
zagotovitev, da se potrošniku predstavi 
vrsta produktov, ki ustrezajo njegovim 
potrebam in okoliščinam. Ta storitev bi 
morala temeljiti na pošteni in dovolj široki 
analizi razpoložljivih produktov v paleti 
ponujenih proizvodov dajalca kredita ali 
kreditnega posrednika ali na celotnem 
trgu, če nasvet daje neodvisno telo, in na 
natančnem pregledu finančnega položaja, 
želj in ciljev potrošnika. Takšna ocena bi 
morala temeljiti na posodobljenih 
informacijah in smiselnih predpostavkah v 
zvezi z okoliščinami potrošnika v obdobju 
trajanja posojila. Države članice lahko 
pojasnijo, kako je treba pri svetovanju 
oceniti primernost danega produkta za 
potrošnika.

Or. en

Predlog spremembe 115
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Sposobnost potrošnika, da odplača 
kredit pred potekom kreditne pogodbe, ima 
lahko pomembno vlogo pri spodbujanju 
konkurence na enotnem trgu in prostem 
gibanju državljanov EU. Vendar obstajajo 

(32) Sposobnost potrošnika, da odplača 
kredit pred potekom kreditne pogodbe, ima 
lahko pomembno vlogo pri spodbujanju 
konkurence na enotnem trgu in prostem 
gibanju državljanov EU. Vendar obstajajo 
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znatne razlike med nacionalnimi načeli in 
pogoji, pod katerimi so potrošniki sposobni 
odplačati posojilo, ter pogoji, pod katerimi
je takšno predčasno odplačilo mogoče. 
Čeprav so mehanizmi za financiranje 
hipotek in vrste razpoložljivih produktov 
različni, so na ravni Unije bistveni nekateri 
standardi glede predčasnega odplačila, da 
lahko potrošniki izpolnijo svoje obveznosti 
pred datumom, ki je dogovorjen v kreditni 
pogodbi, in z zaupanjem poiščejo produkte, 
ki najbolje zadovoljijo njihove potrebe. 
Države članice morajo zato z zakonodajo 
ali s pogodbenimi klavzulami zagotoviti, 
da imajo potrošniki zakonsko ali 
pogodbeno pravico do predčasnega 
odplačila, vendar pa morajo imeti države 
članice kljub temu možnost, da opredelijo 
pogoje za uveljavljanje takšne pravice. Ti 
pogoji lahko vključujejo časovne omejitve 
glede uveljavljanja pravice, različno 
obravnavo glede na vrsto posojilne 
obrestne mere (fiksna ali variabilna), 
omejitve glede okoliščin, v katerih se lahko 
pravica uveljavlja. Države članice bi lahko 
tudi določile, da mora biti dajalec kredita 
upravičen do poštenega in objektivno 
upravičenega nadomestila za morebitne 
stroške, ki so neposredno povezani s 
predčasnim odplačilom kredita. Če 
predčasno odplačilo spada v obdobje, za 
katerega je bila dogovorjena fiksna 
obrestna mera, se lahko v vsakem primeru 
določi, da je uveljavljanje te pravice 
odvisno od tega, ali na strani potrošnika 
obstaja poseben interes. Takšen poseben
interes lahko nastopi na primer v primeru 
ločitve ali brezposelnosti. Če se država 
članica odloči, da bo določila takšne 
pogoje, uveljavljanje pravice zaradi njih 
ne sme postati preveč zapleteno ali 
zahtevno za potrošnike.

znatne razlike med nacionalnimi načeli in 
pogoji, pod katerimi so potrošniki sposobni 
odplačati posojilo, ter pogoji, pod katerimi 
je takšno predčasno odplačilo mogoče. 
Čeprav so mehanizmi za financiranje 
hipotek in vrste razpoložljivih produktov 
različni, so na ravni Unije bistveni nekateri 
standardi glede predčasnega odplačila, da 
lahko potrošniki izpolnijo svoje obveznosti 
pred datumom, ki je dogovorjen v kreditni 
pogodbi, in z zaupanjem poiščejo produkte, 
ki najbolje zadovoljijo njihove potrebe. 
Države članice morajo zato z zakonodajo 
ali s pogodbenimi klavzulami zagotoviti, 
da imajo potrošniki zakonsko ali 
pogodbeno pravico do predčasnega 
odplačila, vendar pa morajo imeti države 
članice kljub temu možnost, da opredelijo 
pogoje za uveljavljanje takšne pravice. Ti 
pogoji lahko vključujejo časovne omejitve 
glede uveljavljanja pravice, različno 
obravnavo glede na vrsto posojilne 
obrestne mere (fiksna ali variabilna), 
omejitve glede okoliščin, v katerih se lahko 
pravica uveljavlja. Države članice bi lahko 
tudi določile, da mora biti dajalec kredita 
upravičen do poštenega in objektivno 
upravičenega nadomestila za morebitne 
stroške, ki so neposredno povezani s 
predčasnim odplačilom kredita. Če 
predčasno odplačilo spada v obdobje, za 
katerega je bila dogovorjena fiksna 
posojilna obrestna mera, se lahko v vsakem 
primeru določi, da je uveljavljanje te 
pravice odvisno od tega, ali na strani 
potrošnika obstaja upravičen interes. 
Takšen upravičen interes lahko nastopi na 
primer v primeru ločitve ali brezposelnosti.

Or. de
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Predlog spremembe 116
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Sposobnost potrošnika, da odplača 
kredit pred potekom kreditne pogodbe, ima 
lahko pomembno vlogo pri spodbujanju 
konkurence na enotnem trgu in prostem 
gibanju državljanov EU. Vendar obstajajo 
znatne razlike med nacionalnimi načeli in 
pogoji, pod katerimi so potrošniki sposobni 
odplačati posojilo, ter pogoji, pod katerimi 
je takšno predčasno odplačilo mogoče. 
Čeprav so mehanizmi za financiranje 
hipotek in vrste razpoložljivih produktov 
različni, so na ravni Unije bistveni nekateri 
standardi glede predčasnega odplačila, da 
lahko potrošniki izpolnijo svoje obveznosti 
pred datumom, ki je dogovorjen v kreditni 
pogodbi, in z zaupanjem poiščejo produkte, 
ki najbolje zadovoljijo njihove potrebe. 
Države članice morajo zato z zakonodajo 
ali s pogodbenimi klavzulami zagotoviti, 
da imajo potrošniki zakonsko ali 
pogodbeno pravico do predčasnega 
odplačila, vendar pa morajo imeti države 
članice kljub temu možnost, da opredelijo 
pogoje za uveljavljanje takšne pravice. Ti 
pogoji lahko vključujejo časovne omejitve 
glede uveljavljanja pravice, različno 
obravnavo glede na vrsto posojilne 
obrestne mere (fiksna ali variabilna), 
omejitve glede okoliščin, v katerih se lahko 
pravica uveljavlja. Države članice bi lahko 
tudi določile, da mora biti dajalec kredita 
upravičen do poštenega in objektivno 
upravičenega nadomestila za morebitne 
stroške, ki so neposredno povezani s 
predčasnim odplačilom kredita. Če 
predčasno odplačilo spada v obdobje, za 
katerega je bila dogovorjena fiksna 
posojilna obrestna mera, se lahko v vsakem 
primeru določi, da je uveljavljanje te 
pravice odvisno od tega, ali na strani 

(32) Sposobnost potrošnika, da odplača 
kredit pred potekom kreditne pogodbe, ima 
lahko pomembno vlogo pri spodbujanju 
konkurence na enotnem trgu in prostem 
gibanju državljanov EU. Vendar obstajajo 
znatne razlike med nacionalnimi načeli in 
pogoji, pod katerimi so potrošniki sposobni 
odplačati posojilo, ter pogoji, pod katerimi 
je takšno predčasno odplačilo mogoče. 
Čeprav so mehanizmi za financiranje 
hipotek in vrste razpoložljivih produktov 
različni, so na ravni Unije bistveni nekateri 
standardi glede predčasnega odplačila, da 
lahko potrošniki izpolnijo svoje obveznosti 
pred datumom, ki je dogovorjen v kreditni 
pogodbi, in z zaupanjem poiščejo produkte, 
ki najbolje zadovoljijo njihove potrebe.
Države članice morajo zato zagotoviti, da 
imajo potrošniki zakonsko pravico do 
predčasnega odplačila,  vendar pa morajo 
imeti države članice kljub temu možnost, 
da opredelijo pogoje za uveljavljanje 
takšne pravice. Ti pogoji lahko vključujejo 
časovne omejitve glede uveljavljanja 
pravice, različno obravnavo glede na vrsto 
posojilne obrestne mere (fiksna ali 
variabilna), omejitve glede okoliščin, v 
katerih se lahko pravica uveljavlja. Države 
članice bi lahko tudi določile, da mora biti 
dajalec kredita upravičen do poštenega in 
objektivno upravičenega nadomestila za 
morebitne stroške, ki so neposredno 
povezani s predčasnim odplačilom kredita. 
Če predčasno odplačilo spada v obdobje, 
za katerega je bila dogovorjena fiksna 
posojilna obrestna mera, se lahko v vsakem 
primeru določi, da je uveljavljanje te 
pravice odvisno od tega, ali na strani 
potrošnika obstaja upravičen interes. 
Takšen poseben interes lahko nastopi na 
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potrošnika obstaja poseben interes. Takšen 
poseben interes lahko nastopi na primer v 
primeru ločitve ali brezposelnosti. Če se 
država članica odloči, da bo določila takšne 
pogoje, uveljavljanje pravice zaradi njih ne 
sme postati preveč zapleteno ali zahtevno 
za potrošnike.

primer v primeru ločitve ali brezposelnosti. 
Če se država članica odloči, da bo določila 
takšne pogoje, uveljavljanje pravice zaradi 
njih ne sme postati preveč zapleteno ali 
zahtevno za potrošnike.

Or. en

Predlog spremembe 117
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Kreditni posredniki bi morali biti 
registrirani pri pristojnem organu države 
članice, v kateri imajo stalno prebivališče 
ali glavno upravo, če so dobili dovoljenje v 
skladu s strogimi poklicnimi zahtevami 
glede njihove usposobljenosti, ugleda in 
poklicnega odškodninskega jamstva. Da bi 
se spodbujalo zaupanje potrošnikov v 
kreditne posrednike, morajo države članice 
zagotoviti, da za pooblaščene kreditne 
posrednike velja stalen in natančen nadzor 
pristojnega organa iz domače države 
članice. Takšne zahteve se morajo 
uporabljati vsaj na ravni institucije, vendar 
pa lahko države članice pojasnijo, ali se 
takšni predpisi v zvezi z dovoljenjem in 
poznejšo registracijo uporabljajo za 
posamezne zaposlene znotraj kreditnega 
posrednika.

(34) Kreditni posredniki bi morali biti 
registrirani pri pristojnem organu države 
članice, v kateri imajo stalno prebivališče 
ali glavno upravo, če so dobili dovoljenje v 
skladu s strogimi poklicnimi zahtevami 
glede njihove usposobljenosti, ugleda in 
poklicnega odškodninskega jamstva. Da bi 
se spodbujalo zaupanje potrošnikov v 
kreditne posrednike, morajo države članice 
zagotoviti, da za pooblaščene kreditne 
posrednike velja stalen in natančen nadzor 
pristojnega organa iz domače države 
članice. Takšne zahteve se morajo 
uporabljati vsaj na ravni institucije in na 
ravni fizične osebe, če kreditni posrednik 
dela samostojno; vendar pa lahko države 
članice pojasnijo, ali se takšni predpisi v 
zvezi z dovoljenjem in poznejšo 
registracijo uporabljajo za posamezne 
zaposlene znotraj kreditnega posrednika.

Or. en

Predlog spremembe 118
Cristian Silviu Buşoi
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Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Da bi se upošteval razvoj na kreditnih 
trgih v zvezi s stanovanjskimi 
nepremičninami, razvoj kreditnih 
produktov ter ekonomski razvoj, kot je 
inflacija, in da bi se zagotovile nadaljnje 
razlage, kako obravnavati nekatere zahteve 
iz te direktive, mora biti Komisija 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. Komisija mora 
biti zlasti pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov, ki določajo podrobnosti 
v zvezi s poklicnimi zahtevami za osebje 
dajalca kredita in za kreditne posrednike, 
merili za oceno kreditne sposobnosti 
potrošnika in za zagotovitev, da so kreditni 
produkti primerni za potrošnika, ter za 
nadaljnjo uskladitev ključnih izrazov, kot 
so neizpolnjevanje plačilnih obveznosti, 
pogoji za registracijo in obdelavo 
podatkov, ki se uporabljajo za zbirke 
podatkov o kreditih.

(39) Da bi se upošteval razvoj na kreditnih 
trgih v zvezi s stanovanjskimi 
nepremičninami, razvoj kreditnih 
produktov ter ekonomski razvoj, kot je 
inflacija, in da bi se zagotovile nadaljnje 
razlage, kako obravnavati nekatere zahteve 
iz te direktive, mora biti Komisija 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. Komisija mora 
biti zlasti pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov, ki določajo merila za 
oceno kreditne sposobnosti potrošnika in 
za zagotovitev, da so kreditni produkti 
primerni za potrošnika, ter za nadaljnjo 
uskladitev ključnih izrazov, kot so 
neizpolnjevanje plačilnih obveznosti, 
pogoji za registracijo in obdelavo 
podatkov, ki se uporabljajo za zbirke 
podatkov o kreditih.

Or. en

Obrazložitev

Pri delegiranih aktih je veliko podrobnosti nepojasnjenih, kar bi lahko privedlo do pravne 
negotovosti in nepreglednosti. Države članice bi morale določiti potrebne zahteve glede 
primernega znanja in usposobljenosti.

Predlog spremembe 119
Liem Hoang Ngoc, Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko glede katerega koli 
vidika te direktive ohranijo ali sprejmejo 
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strožja nacionalna pravila.

Or. en

Predlog spremembe 120
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko glede katerega koli 
vidika te direktive ohranijo ali sprejmejo 
strožja nacionalna pravila.

Or. en

Predlog spremembe 121
María Irigoyen Pérez

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva razvija preglednejši, 
učinkovitejši in konkurenčnejši notranji 
trg prek skladnih, prilagodljivih in 
pravičnih kreditnih pogodb za 
stanovanjske nepremičnine, hkrati pa 
spodbuja trajnostno dajanje in najemanje 
posojil ter posledično zagotavlja visoko 
stopnjo varstva potrošnikov.

Or. es

Predlog spremembe 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se uporablja za naslednje 
kreditne pogodbe:

1. Ta direktiva se uporablja za:

Or. en

Predlog spremembe 123
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kreditne pogodbe, zavarovane s 
hipoteko ali z drugim primerljivim 
jamstvom, ki se običajno uporablja v 
državi članici za stanovanjske 
nepremičnine, ali s pravico v zvezi s 
stanovanjsko nepremičnino;

(a) kreditne pogodbe, katerih namen je 
pridobitev ali ohranitev zemljiških pravic 
ali pravic do stanovanjskih nepremičnin 
in ki so zavarovane s hipoteko ali z drugim 
primerljivim jamstvom, ki se običajno 
uporablja v državi članici za stanovanjske 
nepremičnine, ali s pravico v zvezi s 
stanovanjsko nepremičnino.

Or. en

Obrazložitev

Vse države članice bi uporabljale določbe direktive za stanovanjska posojila, ki so 
zavarovana s hipoteko ali primerljivim jamstvom. Glede drugih posojil, ki sodijo v področje 
uporabe predloga Komisije, bi imele države članice pravico, da izbirajo med določbami te 
direktive in določbami direktive o potrošniških kreditih.

Predlog spremembe 124
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kreditne pogodbe, katerih namen je 
pridobiti ali obdržati lastninske pravice na 

črtano
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zemljiščih ali na obstoječih ali 
načrtovanih stanovanjskih zgradbah;

Or. en

Predlog spremembe 125
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kreditne pogodbe, ki so sklenjene za 
namen obnove stanovanjske 
nepremičnine, ki jo ima oseba v lasti ali jo 
namerava pridobiti, in niso zajete v 
Direktivi 2008/48/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 126
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kreditne pogodbe, ki bodo na koncu 
odplačane s prihodki od prodaje 
nepremičnine;

(a) kreditne pogodbe, pri katerih dajalec 
kredita:

i) prispeva pavšalni znesek, periodična 
izplačila ali druge oblike izplačila kredita 
v zameno za znesek, ki izhaja iz prodaje 
nepremičnine ali pravice, povezane z 
nepremičnino; in
ii) ne zahteva dokončnega povračila 
kredita, dokler se ne zgodi eden ali več 
določenih življenjskih dogodkov, 
opredeljenih v državah članicah 
(sprostitev lastniškega kapitala).
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Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z namenom, opisanim v uvodni izjavi 10.

Predlog spremembe 127
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kreditne pogodbe, s katerimi 
delodajalec kot sekundarno dejavnost 
dodeli svojim zaposlenim kredit brez 
obresti ali z efektivnimi obrestnimi 
merami, nižjimi od tistih, ki prevladujejo 
na trgu, in ki niso na voljo širši javnosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 128
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) če se država članica tako odloči glede 
nekaterih ali vseh njenih določb, za 
kreditne pogodbe za posojila, odobrena 
omejeni javnosti na osnovi zakonskih 
določb in v skladu s splošnim interesom, 
po nižjih obrestnih merah, kot veljajo na 
trgu, ali brez obresti ali pod drugimi 
pogoji, ki bi bili za potrošnika ugodnejši 
od tistih, ki veljajo na trgu, in po 
obrestnih merah, ne višjih od tistih, ki 
veljajo na trgu.

Or. en
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Obrazložitev

Uskladitev s členom 2(2)(1) direktive o potrošniških kreditih. S takimi shemami lahko vlade 
izvajajo ukrepe, ki so v interesu javne politike, kot je pomoč tistim, ki se za nakup odločajo 
prvič. Njihova vključitev na področje uporabe te direktive bi vladam onemogočila, da takim 
skupinam tako pomaga.

Predlog spremembe 129
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka (b b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) če se država članica tako odloči glede 
nekaterih ali vseh njenih določb, za 
kreditne pogodbe, pri katerih potrošnik ali 
njegov sorodnik nepremičnine ne bo 
uporabljal za stanovanje.

Or. en

Obrazložitev

Komercialna posojila, ki se uporabljajo za nakup nepremičnin kot naložbe, se zelo razlikujejo 
od standardnih stanovanjskih hipotek, saj potrošnik in dajalec kredita potrebujeta drugačne 
informacije in varstvo. Tveganje in narava takega posojila se močno razlikuje od 
standardnega stanovanjskega hipotekarnega posojila. Tako na primer odplačilo ni vezano na 
kreditno sposobnost posameznega potrošnika ampak na prihodke iz najemnin.

Predlog spremembe 130
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka (b c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bc) če se država članica tako odloči glede 
nekaterih ali vseh njenih določb, za 
kreditne pogodbe, ki jih sklenejo 
potrošniki, katerih letni neto dohodek ni
manjši od 1.500.000 EUR ali neto 
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premoženje ni manjše od 2.000.000 EUR.

Or. en

Obrazložitev

Posojanje strankam, ki so finančno zelo premožne, se razlikuje od standardnih hipotekarnih 
posojil. Pri oceni kreditne sposobnosti se tako na primer ponavadi upošteva vrednost 
njihovega premoženja in za posamezno posojilo se ponavadi pogaja. Posojilo se ponavadi 
odplačuje v precej velikih obrokih iz dividend, bonusov ali prodaje premoženja, ne pa na 
osnovi rednega dohodka. Standardi iz te direktive zato niso primerni za to vrsto hipotek.

Predlog spremembe 131
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka (b d) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bd) če se država članica tako odloči glede 
nekaterih ali vseh njenih določb, za 
kreditne pogodbe, po katerih je treba 
posojilo odplačati v 12 mesecih.

Or. en

Obrazložitev

Za kratkoročno hipotekarno financiranje obstaja nišni trg za premostitev povezanih nizov 
nepremičninskih transakcij. Omogoča nakup novega doma, medtem ko se obstoječa 
nepremičnina potrošnika trži. Premostitveno posojilo se poplača iz prodaje obstoječega 
stanovanja. Standardi v tej direktivi zato niso primerni za to vrsto hipotek.

Predlog spremembe 132
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka (b e) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(be) če se država tako odloči glede 
nekaterih ali vseh njenih določb, za 
organizacije, določene v členu 2(5) 
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Direktive 2008/48/ES.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z direktivo o potrošniških kreditih glede kreditnih združenj, ki so pomembna, da se 
razširi dostop do finančnih storitev na potrošnike, ki te možnosti sicer ne bi imeli.

Predlog spremembe 133
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „pomožna storitev“ pomeni finančno 
storitev, ki jo dajalec kredita ali kreditni 
posrednik ponudi potrošniku v povezavi s 
kreditno pogodbo;

(d) „pomožna storitev“ pomeni finančno 
storitev, ki jo zahteva pravni ali dejanski 
dajalec kredita ali zakonodaja in jo 
dajalec kredita, kreditni posrednik ali tretja 
stran ponudi potrošniku v povezavi s 
kreditno pogodbo;

Or. en

Predlog spremembe 134
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „pomožna storitev“ pomeni finančno 
storitev, ki jo dajalec kredita ali kreditni 
posrednik ponudi potrošniku v povezavi s 
kreditno pogodbo;

(d) „pomožna storitev“ pomeni finančno 
storitev, ki jo zahteva pravni ali dejanski 
dajalec kredita ali zakonodaja in jo 
dajalec kredita ali kreditni posrednik ali 
tretja stran ponudi potrošniku v povezavi s 
kreditno pogodbo;

Or. en
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Obrazložitev

Opredelitev pomožnega produkta bi morala ne glede na ponudnika zajemati vse 
produkte/storitve, povezane s kreditno pogodbo, ki jih zahteva dajalec kredita ali zakonodaja.
Pogosto se zgodi, da dajalec kredita usmeri potrošnika v sklenitev kreditne pogodbe glede 
pomožne storitve, čeprav ta nakup uradno ni obvezen. Zato je treba dodati „dejanski”.

Predlog spremembe 135
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka (e) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „kreditni posrednik“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, ki ne deluje kot dajalec 
kredita in ki v okviru svoje dejavnosti, 
poslovanja ali poklica v zameno za plačilo, 
ki je lahko v denarju ali kateri koli drugi 
dogovorjeni obliki finančnega plačila:

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.).

Predlog spremembe 136
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka (e) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „kreditni posrednik“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, ki ne deluje kot dajalec 
kredita in ki v okviru svoje dejavnosti, 
poslovanja ali poklica v zameno za plačilo, 
ki je lahko v denarju ali kateri koli drugi 
dogovorjeni obliki finančnega plačila:

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en
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Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 137
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka (e) – točka (ii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) potrošnikom pomaga s pripravljalnim 
delom za kreditne pogodbe v smislu člena 
2, razen tistih, navedenih pod točko (i);

(ii) potrošnikom pomaga s pripravljalnim 
delom in/ali administrativnimi zadevami
za kreditne pogodbe v smislu člena 2, 
razen tistih, navedenih pod točko (i); ali

Or. en

Obrazložitev

Če se doda besedica „ali”, je bolj jasno, da kreditnemu posredniku ni treba izvajati vseh teh 
dejavnosti. Tako je navedeno tudi v opredelitvi kreditnega posrednika v direktivi o 
potrošniških kreditih.

Predlog spremembe 138
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka (e) – točka (ii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) potrošnikom pomaga s pripravljalnim 
delom za kreditne pogodbe v smislu člena 
2, razen tistih, navedenih pod točko (i);

ii) potrošnikom pomaga s pripravljalnim 
delom za kreditne pogodbe v smislu člena 
2, razen tistih, navedenih pod točko (i); ali

Or. en

Predlog spremembe 139
Kurt Lechner
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Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

k) „skupni stroški kredita za potrošnika“ 
pomenijo skupne stroške kredita za 
potrošnika, kot so opredeljeni v členu 3(g) 
Direktive 2008/48/ES;

k) „skupni stroški kredita za potrošnika“ 
pomenijo skupne stroške kredita za 
potrošnika, kot so opredeljeni v členu 3(g) 
Direktive 2008/48/ES z izjemo stroškov, 
povezanih s stvarnim zavarovanjem 
kredita;

Or. de

Predlog spremembe 140
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) „skupni stroški kredita za potrošnika“ 
pomenijo skupne stroške kredita za 
potrošnika, kot so opredeljeni v členu 3(g) 
Direktive 2008/48/ES;

(k) „skupni stroški kredita za potrošnika“ 
pomenijo vse stroške, vključno z obrestmi,
provizijami, davki in vsemi drugimi 
vrstami stroškov, ki so neposredno ali 
posredno povezani s posojilom, razen 
notarskih stroškov, in ki jih mora 
potrošnik plačati v zvezi s kreditno 
pogodbo, tudi, vendar ne samo, vse 
stroške, ki izhajajo iz pogodb za odplačilo 
kredita, pozavarovanje ali zavarovanje 
nepremičnine pod hipoteko in izvrševanje 
plačila, ter vsemi drugimi pomožnimi 
storitvami, sklenjenimi kot pogoj za ali v 
zvezi s pogodbo za stanovanjsko posojilo.

Or. en

Predlog spremembe 141
Cristian Silviu Buşoi



PE475.786v01-00 26/116 AM\881849SL.doc

SL

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) „skupni stroški kredita za potrošnika“ 
pomenijo skupne stroške kredita za 
potrošnika, kot so opredeljeni v členu 3(g) 
Direktive 2008/48/ES;

(k) „skupni stroški kredita za potrošnika“ 
pomenijo vse stroške, vključno z obrestmi, 
provizijami, davki in vsemi drugimi 
vrstami stroškov, ki jih mora potrošnik 
plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so 
dajalcu posojila znani, razen notarskih 
stroškov in pristojbin za registracijo 
hipoteke; stroški, povezani s pomožnimi 
storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, 
zlasti stroški, povezani z cenitvijo 
nepremičnine in zavarovalnimi 
premijami, so tudi vključeni, če je 
sklenitev storitvene pogodbe obvezna za 
samo pridobitev kredita ali za pridobitev 
kredita pod pogoji, ki se tržijo, in je 
dajalec posojila seznanjen s temi stroški;

Or. en

Obrazložitev

V skladu z izključitvijo notarskih stroškov iz skupnih stroškov kredita, je treba pristojbine za 
registracijo hipoteke izrecno izključiti, saj to niso bančni stroški in dajalec kredita ob 
sklenitvi kreditne pogodbe ni seznanjen z njimi. Če se zavarovalne premije načeloma 
vključujejo v efektivno obrestno mero, je treba to obveznost tudi omejiti na stroške, s katerimi 
je dajalec kredita seznanjen.

Predlog spremembe 142
Damien Abad

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

m) „efektivna obrestna mera“ pomeni 
skupne stroške kredita za potrošnika, 
izražene kot letni odstotek skupnega 
zneska kredita, po potrebi vključno s 
stroški iz člena 12(2);

m) „efektivna obrestna mera“ pomeni 
skupne stroške, ki jih zaračuna dajalec
kredita za sklenitev in izvedbo kreditne 
pogodbe;
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Or. fr

Predlog spremembe 143
Kurt Lechner

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka (n a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n a) „fiksna posojilna obrestna mera” 
pomeni enotno fiksno obrestno mera za 
posojilo za celotno trajanje kreditne 
pogodbe ali za delno obdobje.

Or. de

Predlog spremembe 144
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka (o)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) „ocena kreditne sposobnosti“ pomeni 
oceno sposobnosti potrošnika, da poravna 
svoje neplačane obveznosti;

(o) „ocena kreditne sposobnosti“ pomeni 
oceno sposobnosti potrošnika, da poravna 
svoje neplačane obveznosti, ki izhajajo iz 
kreditne pogodbe, na osnovi objektivnih 
informacij o njegovih osebnih 
okoliščinah;

Or. en

Predlog spremembe 145
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka (o)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) „ocena kreditne sposobnosti“ pomeni 
oceno sposobnosti potrošnika, da poravna 
svoje neplačane obveznosti;

(o) „ocena kreditne sposobnosti“ pomeni 
oceno vseh ustreznih dejavnikov, ki jih 
dajalec kredita pozna v času oddaje vloge, 
da ugotovi, ali bo posamezni potrošnik 
sposoben odplačati kredit.

Or. en

Obrazložitev

V opredelitev ocene kreditne sposobnosti je treba vključiti, da ocena kreditne sposobnosti 
potencialnega potrošnika ne sestoji le iz ocene njegove sposobnosti za odplačilo posojila s 
svojim dohodkom, ampak tudi iz drugih pomembnih dejavnikov, nenazadnje z zastavo 
premoženja, ki prispeva k varnosti in trdnosti sistema ter omogoča, da je hipotekarni kredit  
cenen način za zagotavljanje sredstev za financiranje stanovanj z majhnim tveganjem.

Predlog spremembe 146
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka (o)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) „ocena kreditne sposobnosti“ pomeni 
oceno sposobnosti potrošnika, da poravna 
svoje neplačane obveznosti;

(o) „ocena kreditne sposobnosti“ pomeni 
oceno vseh ustreznih dejavnikov, ki jih 
dajalec kredita pozna v času oddaje vloge, 
da ugotovi, ali bo posamezni potrošnik 
sposoben odplačati kredit.

Or. en

Predlog spremembe 147
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka (r a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ra) „cenilec“ pomeni fizično ali pravno 
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osebo, ki v okviru svoje dejavnosti, 
poslovanja ali poklica opravlja cenitve 
stanovanjskih nepremičnin ali zemljišč, 
na katerih so ali bi lahko bile te 
stanovanjske nepremičnine.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev cenilca kot fizično ali pravno osebo pravilno odraža vseevropsko situacijo.

Predlog spremembe 148
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice imenujejo pristojne organe, 
ki so pooblaščeni za zagotovitev izvajanja 
te direktive, in zagotovijo, da se jim 
podelijo vsa pooblastila, ki jih potrebujejo 
za opravljanje svojih nalog.

Države članice imenujejo pristojne organe, 
ki so pooblaščeni za zagotovitev izvajanja 
te direktive in uzakonitev vseh njen določb 
v interesu trga in vseh tržnih udeležencev.
zagotovijo, da se jim dodeli dovolj sredstev 
in vsa preiskovalna ter kaznovalna 
pooblastila, ki jih potrebujejo za 
opravljanje svojih nalog, vključno s 
pooblastilom za dostop do vseh prostorov 
in ustreznih dokumentov.

Pristojni organi med drugim po potrebi 
izvedejo „skrivnostni nakup”, da preverijo 
pravilno izvajanje te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 149
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice imenujejo pristojne organe, 
ki so pooblaščeni za zagotovitev izvajanja 
te direktive, in zagotovijo, da se jim 
podelijo vsa pooblastila, ki jih potrebujejo 
za opravljanje svojih nalog.

Države članice imenujejo pristojne organe, 
ki so pooblaščeni za zagotovitev izvajanja 
te direktive ter uzakonitev vseh njen 
določb v interesu trga in vseh tržnih 
udeležencev. Zagotovijo, da se jim dodeli 
dovolj sredstev in vsa raziskovalna in 
kaznovalna pooblastila, ki jih potrebujejo 
za opravljanje svojih nalog.

Države članice preiskovalcem omogočijo, 
da vstopajo v vse prostore, zahtevajo 
prijave hipotekarnih pogodb, evropske 
standardne informacijske liste, knjige, 
račune in vse druge uradne dokumente, 
da te pridobijo ali kopirajo na kakršen 
koli način in na vseh nosilcih podatkov ter 
da zbirajo informacije in dokaze s sodnimi 
pozivi ali na kraju samem.
V primeru dejavnosti v državi članici 
gostiteljici nadzor nad tekočimi 
dejavnostmi dajalcev kreditov in kreditnih 
posrednikov izvaja pristojni organ države 
članice gostiteljice. Pristojni organ 
matične države članice mora pristojnemu 
organu države članice gostiteljice 
zagotavljati vse ustrezne informacije. 
Pristojni organi države članice gostiteljice 
imajo pravico posredovati, če kreditni 
posrednik ne izpolnjuje svojih obveznosti 
in odgovornosti iz te direktive. Poleg tega 
se pristojnim organom v državi članici 
gostiteljici podeli pravica do zavrnitve 
dovoljenj.

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organi morajo imeti vsa potrebna pooblastila, da bi lahko ravnali v imenu 
potrošnikov.

Predlog spremembe 150
Liem Hoang Ngoc
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru dejavnosti v državi članici 
gostiteljici nadzor nad tekočimi 
dejavnostmi dajalcev kreditov in kreditnih 
posrednikov izvaja pristojni organ države 
članice gostiteljice. Pristojni organ 
matične države članice mora pristojnemu 
organu države članice gostiteljice 
zagotavljati vse ustrezne informacije. 
Pristojni organi države članice gostiteljice 
imajo pravico posredovati, če kreditni 
posrednik ne izpolnjuje svojih obveznosti 
in odgovornosti iz te direktive. Poleg tega 
se pristojnim organom v državi članici 
gostiteljici podeli pravica do zavrnitve 
dovoljenj.

Or. en

Predlog spremembe 151
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so organi, 
imenovani za pristojne za zagotavljanje 
izvajanja členov 18, 19, 20 in 21 te 
direktive, eden od pristojnih organov iz 
člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010 o 
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa 
(Evropski bančni organ).

Države članice zagotovijo, da so organi, 
imenovani za pristojne za zagotavljanje 
izvajanja členov 18, 19, 20, 21, 22 in 23 te 
direktive, eden od pristojnih organov iz 
člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010 o 
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa 
(Evropski bančni organ).

Or. en

Predlog spremembe 152
Cristian Silviu Buşoi
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so organi, 
imenovani za pristojne za zagotavljanje 
izvajanja členov 18, 19, 20 in 21 te 
direktive, eden od pristojnih organov iz 
člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010 o 
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa 
(Evropski bančni organ).

Države članice zagotovijo, da so organi, 
imenovani za pristojne za zagotavljanje 
izvajanja členov 18, 19, 20, 21, 22 in 23 te 
direktive, eden od pristojnih organov iz 
člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010 o 
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa 
(Evropski bančni organ).

Or. en

Obrazložitev

Ni razloga, da bi pristojne organe izključili iz izvajanja členov 22 in 23, ki obravnavata 
svobodo do ustanovitve kreditnih posrednikov in nadzor nekreditnih institucij.

Predlog spremembe 153
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru dejavnosti v državi članici 
gostiteljici nadzor nad tekočimi 
dejavnostmi dajalcev kreditov in kreditnih 
posrednikov izvaja pristojni organ države 
članice gostiteljice. Pristojni organ 
matične države članice mora pristojnemu 
organu države članice gostiteljice 
zagotavljati vse potrebne informacije. 
Pristojni organi države članice gostiteljice 
imajo pravico posredovati, če kreditni 
posrednik ne izpolnjuje svojih obveznosti 
in odgovornosti iz te direktive. Poleg tega 
se pristojnim organom v državi članici 
gostiteljici podeli pravica do zavrnitve 
dovoljenj.

Or. en
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Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi bi morali imeti možnost, da še naprej uveljavljajo zahteve 
glede ravnanja in poročanja posrednikov, ki delujejo na območju njihove pristojnosti in tako 
zagotavljajo visoko raven varstva potrošnikov.

Predlog spremembe 154
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

0 2 a. Kadar dajalec kredita ali kreditni 
posrednik zagotavlja storitve v državi 
članici, ki ni njegova domača država 
članica, nadzor tekočih dejavnosti dajalca 
kredita ali kreditnega posrednika izvaja 
pristojni organ države članice gostiteljice.
Pristojni organ matične države članice 
mora pristojnemu organu države članice 
gostiteljice zagotavljati vse ustrezne 
informacije, ki jih ta organ zahteva.
Pristojni organi države članice gostiteljice 
imajo pravico posredovati in tudi 
prepovedati opravljanje storitev v državi 
članici gostiteljici, če dajalec kredita ali 
kreditni posrednik ne izpolnjuje svojih 
poklicnih obveznosti ter drugih 
regulativnih dolžnosti in odgovornosti iz 
te direktive ali vseh drugih zahtev, ki jih 
morajo izpolnjevati dajalci kreditov ali 
kreditni posredniki, ki poslujejo v tej 
državi članici.
Pristojni organ države članice gostiteljice 
v takem primeru obvesti pristojni organ 
domače države članice, druge pristojne 
organe držav članic EU in Evropski 
bančni organ o vseh ukrepih, ki jih je 
sprejel zoper dajalca kredita ali 
kreditnega posrednika, ter o razlogih za te 
ukrepe.

Or. en
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Predlog spremembe 155
María Irigoyen Pérez

Predlog direktive
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice uvedejo ukrepe, s 
katerimi omogočajo, da potrošniki 
razumejo odgovornosti, ki jo prevzamejo z 
najemom posojila in upravljanjem dolgov, 
zlasti v zvezi s kreditnimi pogodbami, in 
spodbujajo tako razumevanje.
2. Države članice poskrbijo, da so 
informacije na voljo vsem uporabnikom, 
in tako preprečijo, da bi zaradi njihovega 
pomanjkanja postal ranljiv potrošnik, ki 
to ponavadi ni, predvsem pa zagotovijo 
zaščito potrošnikov, ki so zaradi svojih 
značilnosti še posebej izpostavljeni, ko gre 
za kreditne pogodbe za stanovanjske
nepremičnine.

Or. es

Predlog spremembe 156
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita ali kreditni posrednik pri odobritvi 
ali posredovanju kredita in po potrebi 
pomožnih storitev potrošnikom ali pri 
svetovanju o kreditu in po potrebi o 
pomožnih storitvah deluje pošteno, 
pravično in profesionalno v najboljšem 
interesu potrošnika.

1. Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita ali kreditni posrednik pri odobritvi 
ali posredovanju kredita in po potrebi 
pomožnih storitev potrošnikom ali pri 
svetovanju o kreditu in po potrebi o 
pomožnih storitvah deluje pošteno, 
pravično in profesionalno v najboljšem 
interesu potrošnika.

Države članice zagotovijo, da se za 
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neizpolnjevanje zahtev iz pododstavka 1 
opredelijo določbe, ki omogočajo obvezno 
prilagoditev kreditne pogodbe v prid 
prizadetemu potrošniku in brez stroškov 
zanj ali, na njegovo željo, možnost 
odstopa od pogodbe, ne da bi bil pri tem 
oškodovan.

Or. en

Predlog spremembe 157
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita ali kreditni posrednik pri odobritvi 
ali posredovanju kredita in po potrebi 
pomožnih storitev potrošnikom ali pri 
svetovanju o kreditu in po potrebi o 
pomožnih storitvah deluje pošteno, 
pravično in profesionalno v najboljšem 
interesu potrošnika.

1. Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita ali kreditni posrednik pri odobritvi 
ali posredovanju kredita ali pri svetovanju 
o kreditu deluje pošteno, pravično in 
profesionalno.

Or. en

Obrazložitev

Pomožne storitve, predvidene v tej direktivi, kot je zavarovanje, so že urejene drugje in zato bi 
se moralo uporabljati načelo lex specialis. Interese je mogoče prilagajati in zato ni zaželeno 
posebno sklicevanje na najboljši interes potrošnika.

Predlog spremembe 158
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da način, 2. Države članice zagotovijo, da način, 
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kako dajalci kreditov plačujejo svoje 
osebje in zadevne kreditne posrednike, ter 
način, kako kreditni posredniki plačujejo 
svoje osebje, ne ovirata izpolnjevanja 
obveznosti delovanja v najboljšem interesu 
potrošnika, kakor je navedeno v odstavku 
1.

kako dajalci kreditov plačujejo svoje 
osebje in zadevne kreditne posrednike, ter 
način, kako kreditni posredniki plačujejo 
svoje osebje, ne ovirata izpolnjevanja 
obveznosti delovanja v najboljšem interesu 
potrošnika, kakor je navedeno v odstavku 
1.

Plačilo ni odvisno od produkta. Predvsem 
zaposleni ali kreditni posrednik v 
nobenem primeru ne prejme plačila ali 
provizije glede na stopnjo ali vrsto 
kreditnega produkta, ki ga je sklenil s 
potrošnikom.
V primeru prilagoditve kreditne pogodbe 
ni predvideno plačilo za novo pogodbo, 
razen če se izkaže, da težave s 
prilagoditvijo obstoječe pogodbe niso bile 
rešene.
Prepovedane so kakršne koli materialne 
spodbude za kreditne posrednike.
Pri plačilu se upošteva stopnja neplačil.

Or. en

Predlog spremembe 159
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) osebje dajalcev kreditov in kreditnih 
posrednikov razpolaga z ustrezno ravnjo 
znanja in usposobljenosti v zvezi s 
ponujanjem ali odobritvijo kreditnih 
pogodb v smislu člena 2 ali dejavnostjo 
kreditnega posredništva v smislu člena 
3(e). Kadar sklepanje kreditnih pogodb 
vključuje s tem povezane pomožne 
storitve, zlasti zavarovalne ali investicijske 
storitve, razpolagajo tudi z ustreznim 
znanjem in usposobljenostjo v zvezi s temi 
pomožnimi storitvami, da so izpolnjene 

črtano
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zahteve iz člena 19 Direktive 2004/39/ES 
in člena 4 Direktive 2002/92/ES;

Or. en

Obrazložitev

Za zaščito potrošnikov zadostuje ureditev zahtev glede usposobljenosti vodstva, ki bi bilo 
odgovorno za usposobljenost osebja za opravljanje nalog. Ta rešitev bi bila tudi v skladu z 
drugo zakonodajo Unije. Ureditev minimalnih zahtev glede usposobljenosti osebja je 
pretirana.

Predlog spremembe 160
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) osebje dajalcev kreditov in kreditnih 
posrednikov razpolaga z ustrezno ravnjo
znanja in usposobljenosti v zvezi s 
ponujanjem ali odobritvijo kreditnih 
pogodb v smislu člena 2 ali dejavnostjo 
kreditnega posredništva v smislu člena 
3(e). Kadar sklepanje kreditnih pogodb 
vključuje s tem povezane pomožne 
storitve, zlasti zavarovalne ali investicijske 
storitve, razpolagajo tudi z ustreznim 
znanjem in usposobljenostjo v zvezi s temi 
pomožnimi storitvami, da so izpolnjene 
zahteve iz člena 19 Direktive 2004/39/ES 
in člena 4 Direktive 2002/92/ES;

(a) kreditni posredniki in osebje dajalcev 
kreditov razpolaga z ustrezno stopnjo
znanja in usposobljenosti v zvezi s 
ponujanjem ali odobritvijo kreditnih 
pogodb v smislu člena 2 ali dejavnostjo 
kreditnega posredništva v smislu člena 
3(e). Kadar sklepanje kreditnih pogodb 
vključuje s tem povezane pomožne 
storitve, zlasti zavarovalne ali investicijske 
storitve, razpolagajo tudi z ustreznim 
znanjem in usposobljenostjo v zvezi s temi 
pomožnimi storitvami, da so izpolnjene 
zahteve iz člena 19 Direktive 2004/39/ES 
in člena 4 Direktive 2002/92/ES;

Or. en

Predlog spremembe 161
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) osebje dajalcev kreditov in kreditnih
posrednikov razpolaga z ustrezno ravnjo
znanja in usposobljenosti v zvezi s 
ponujanjem ali odobritvijo kreditnih 
pogodb v smislu člena 2 ali dejavnostjo 
kreditnega posredništva v smislu člena 
3(e). Kadar sklepanje kreditnih pogodb 
vključuje s tem povezane pomožne 
storitve, zlasti zavarovalne ali investicijske 
storitve, razpolagajo tudi z ustreznim 
znanjem in usposobljenostjo v zvezi s temi 
pomožnimi storitvami, da so izpolnjene 
zahteve iz člena 19 Direktive 2004/39/ES 
in člena 4 Direktive 2002/92/ES;

(a) kreditni posredniki in osebje dajalcev 
kreditov, ki je v neposrednem stiku s 
potrošnikom, razpolagajo z ustrezno 
stopnjo znanja in usposobljenosti v zvezi s 
ponujanjem ali odobritvijo kreditnih 
pogodb v smislu člena 2 ali dejavnostjo 
kreditnega posredništva v smislu člena 
3(e); Kadar sklepanje kreditnih pogodb 
vključuje s tem povezane pomožne 
storitve, zlasti zavarovalne ali investicijske 
storitve, razpolagajo tudi z ustreznim 
znanjem in usposobljenostjo v zvezi s temi 
pomožnimi storitvami, kot je določeno v
zakonodaji, ki velja za posamezne storitve.

Or. en

Obrazložitev

Ni zaželeno, da bi se zahtevala le skladnost z delom pravnega instrumenta. Če na primer 
dajalec kredita ali kreditni posrednik poleg storitev, povezanih s hipotekami, opravlja tudi 
storitve, ki spadajo k zavarovalnemu posredovanju, bi se morale te skladati z direktivo o 
zavarovalnem posredovanju kot celoti.

Predlog spremembe 162
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) fizične osebe na vodilnih položajih pri 
dajalcih kreditov in kreditnih posrednikih, 
ki so odgovorne za posredovanje ali 
odobritev kreditih pogodb ali svetovanje o 
njih ali imajo vlogo pri tem, razpolagajo z 
ustreznim znanjem in usposobljenostjo v 
zvezi s kreditnimi pogodbami;

(b) fizične osebe na vodilnih položajih pri 
dajalcih kreditov in kreditnih posrednikih, 
ki so odgovorne za posredovanje ali 
odobritev kreditnih pogodb ali svetovanje o 
njih ali imajo vlogo pri tem, razpolagajo z 
ustreznim znanjem in usposobljenostjo v 
zvezi s kreditnimi pogodbami;

zanje je potrebno stalno poklicno 
usposabljanje, ki je predpisano in s 
katerim se potrjujeta njihovo znanje in 
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usposobljenost.

Or. en

Predlog spremembe 163
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) fizične osebe na vodilnih položajih pri 
dajalcih kreditov in kreditnih posrednikih, 
ki so odgovorne za posredovanje ali 
odobritev kreditih pogodb ali svetovanje o 
njih ali imajo vlogo pri tem, razpolagajo z 
ustreznim znanjem in usposobljenostjo v 
zvezi s kreditnimi pogodbami;

(b) fizične osebe na vodilnih položajih pri 
dajalcih kreditov in kreditnih posrednikih, 
ki so odgovorne za posredovanje ali 
svetovanje glede kreditnih pogodb ali 
imajo vlogo pri tem, razpolagajo z 
ustreznim znanjem in izkušnjami v zvezi s 
kreditnimi pogodbami; vodstvo kreditnih 
posrednikov zagotovi, da ima osebje 
ustrezno raven znanja in usposobljenosti 
za opravljanje svojih nalog.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je upoštevati, da je večina dajalcev kreditov kreditnih institucij, ki ponujajo široko 
paleto finančnih storitev. Zato bi bilo težavno urediti zahteve glede usposobljenosti vodstva 
kreditnih institucij samo v zvezi z enim proizvodom – hipotekarnimi krediti. Urediti bi bilo 
treba le zahteve glede usposobljenosti vodstva kreditnih posrednikov.

Predlog spremembe 164
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) se dajalce kreditov in kreditne 
posrednike spremlja, da se oceni, ali so 
stalno izpolnjene zahteve iz točk (a) in (b) 
odstavka 1.

(c) dajalce kreditov in kreditne posrednike 
spremljajo pristojni organi, da ocenijo, ali 
so stalno izpolnjene zahteve iz točk (a) in 
(b) odstavka 1.
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Or. en

Predlog spremembe 165
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Države članice zagotovijo, da se 
minimalne zahteve glede usposobljenosti 
iz prvega odstavka določijo v skladu z 
načeli iz priloge IIa.

Or. en

Predlog spremembe 166
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je v skladu s členom 26 ter 
pogoji iz členov 27 in 28 pooblaščena, da 
določi zahteve iz odstavkov 1 in 2 tega 
člena ter zlasti zahteve glede ustreznega 
znanja in usposobljenosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Razmerje med pooblastili domače države članice v skladu z odstavkom 3 in pooblastili 
Komisije v skladu z odstavkom 4 je nejasno. Zahteve glede usposobljenosti bi morala 
podrobno opredeliti domača država članica.

Predlog spremembe 167
Cristian Silviu Buşoi
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je v skladu s členom 26 ter 
pogoji iz členov 27 in 28 pooblaščena, da 
določi zahteve iz odstavkov 1 in 2 tega 
člena ter zlasti zahteve glede ustreznega 
znanja in usposobljenosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta pristop lahko vodi v pravno negotovost in nepreglednost. Države članice bi morale 
določiti potrebne zahteve glede primernega znanja in usposobljenosti.

Predlog spremembe 168
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8
Standardne informacije, ki se vključijo v 
oglaševanje

črtano

1. Države članice zagotovijo, da 
oglaševanje kreditnih pogodb v smislu 
člena 2, kjer je navedena obrestna mera 
ali drugi podatki v zvezi s stroški kredita 
za potrošnika, vsebuje standardne 
informacije v skladu s tem členom.
2. Standardne informacije 
vključujejo na jasen, jedrnat in pregleden 
način s pomočjo reprezentativnega 
primera naslednje elemente:
(a) identiteto dajalca kredita ali, kjer 
je primerno, kreditnega posrednika;
(b) podatek, da je oglaševani produkt 
kreditna pogodba in po potrebi, da je 
zavarovan s hipoteko ali z drugim 
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primerljivim jamstvom, ki se običajno 
uporablja v državi članici za stanovanjske 
nepremičnine, ali s pravico v zvezi s 
stanovanjsko nepremičnino;
(c) posojilno obrestno mero, pri čemer 
je navedeno, ali gre za fiksno ali 
spremenljivo ali obe, skupaj s 
podrobnostmi o vseh stroških, ki so 
vključeni v skupne stroške kredita za 
potrošnika;
(d) skupni znesek kredita;
(e) efektivno obrestno mero;
(f) trajanje kreditne pogodbe;
(g) višino obrokov;
(h) skupni znesek, ki ga mora plačati 
potrošnik;
(i) po potrebi opozorilo glede tveganja 
izgube nepremičnine v primeru 
neizpolnjevanja obveznosti, povezanih s 
kreditno pogodbo, kadar je kredit 
zavarovan s hipoteko ali z drugim 
primerljivim jamstvom, ki se običajno 
uporablja v državi članici za stanovanjske 
nepremičnine, ali s pravico v zvezi s 
stanovanjsko nepremičnino.
Standardne informacije so lahko berljive 
ali po potrebi jasno slišne, odvisno od 
medija, ki se uporabi za oglaševanje in 
trženje.
3. Kadar je sklenitev pogodbe o 
pomožni storitvi, ki se nanaša na kreditno 
pogodbo, zlasti zavarovanje, obvezna že za 
samo pridobitev kredita ali za njegovo 
pridobitev pod navedenimi pogoji, 
stroškov te storitve pa ni možno določiti 
vnaprej, se jasno, jedrnato in pregledno 
navede tudi obveznost sklenitve take 
pogodbe skupaj z efektivno obrestno 
mero.
4. Komisija je v skladu s členom 26 
ter pogoji iz členov 27 in 28 pooblaščena, 
da podrobneje določi seznam standardnih 
informacij, ki se vključijo v oglaševanje.



AM\881849SL.doc 43/116 PE475.786v01-00

SL

Zlasti spremeni Komisija pri sprejemanju 
delegiranih aktov seznam standardnih 
informacij iz odstavkov 2(a) do (i) tega 
člena, kadar je to potrebno.
5. Ta člen ne posega v Direktivo 
2005/29/ES.

Or. en

Predlog spremembe 169
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podatek, da je oglaševani produkt 
kreditna pogodba in po potrebi, da je 
zavarovan s hipoteko ali z drugim 
primerljivim jamstvom, ki se običajno 
uporablja v državi članici za stanovanjske 
nepremičnine, ali s pravico v zvezi s 
stanovanjsko nepremičnino;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Hipoteke se ponavadi ne prodajajo neposredno prek oglasov. Tržne raziskave kažejo, da si 
potrošniki zapomnijo zelo malo informacij z oglasov za hipoteke, zato je bolj učinkovito 
osredotočiti se na nekaj bistvenih načel.

Predlog spremembe 170
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) posojilno obrestno mero, pri čemer je 
navedeno, ali gre za fiksno ali spremenljivo 
ali obe, skupaj s podrobnostmi o vseh 

(c) posojilno obrestno mero, pri čemer je 
navedeno, ali gre za fiksno ali spremenljivo 
ali obe, skupaj s podrobnostmi o vseh 
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stroških, ki so vključeni v skupne stroške 
kredita za potrošnika;

stroških, ki so vključeni v skupne stroške 
kredita za potrošnika. efektivno obrestno 
mero bi bilo treba navesti v oglasu vsaj 
tako vidno kot vse druge številčne 
podatke;

Or. en

Predlog spremembe 171
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1– točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) skupni znesek kredita; črtano

Or. en

Obrazložitev

Hipoteke se ponavadi ne prodajajo neposredno prek oglasov. Tržne raziskave kažejo, da si 
potrošniki zapomnijo zelo malo informacij z oglasov za hipoteke, zato je bolj učinkovito 
osredotočiti se na nekaj bistvenih načel.

Predlog spremembe 172
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) po potrebi opozorilo glede tveganja 
izgube nepremičnine v primeru 
neizpolnjevanja obveznosti, povezanih s 
kreditno pogodbo, kadar je kredit 
zavarovan s hipoteko ali z drugim 
primerljivim jamstvom, ki se običajno 
uporablja v državi članici za stanovanjske 
nepremičnine, ali s pravico v zvezi s 
stanovanjsko nepremičnino.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

V pravnih sistemih nekaterih držav članic bi bilo to opozorilo zavajajoče, ker tveganje izgube 
nepremičnine ne velja le za kredite, zavarovane s hipoteko. Ta zahteva je v vsakem primeru 
na ravni oglaševanja pretirana.

Predlog spremembe 173
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Standardne informacije so lahko berljive 
ali po potrebi jasno slišne, odvisno od 
medija, ki se uporabi za oglaševanje in 
trženje.

Standardne informacije so lahko berljive 
ali po potrebi jasno slišne, odvisno od 
medija, ki se uporabi za oglaševanje in 
trženje.

Vse informacije, ki se zagotavljajo med 
oglaševanjem, morajo slediti 
predstavljenemu vzročnemu primeru.
Države članice sprejmejo merila za 
opredelitev vzorčnega primera.

Or. en

Predlog spremembe 174
Louis Grech

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Standardne informacije so lahko berljive 
ali po potrebi jasno slišne, odvisno od 
medija, ki se uporabi za oglaševanje in 
trženje.

Standardne informacije so lahko berljive 
ali po potrebi jasno slišne, odvisno od 
medija, ki se uporabi za oglaševanje in 
trženje. Te informacije niso v drobnem 
tisku, ampak so vidno prikazane v vseh 
dokumentih.
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Or. en

Predlog spremembe 175
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar je sklenitev pogodbe o pomožni 
storitvi, ki se nanaša na kreditno pogodbo, 
zlasti zavarovanje, obvezna že za samo 
pridobitev kredita ali za njegovo 
pridobitev pod navedenimi pogoji, 
stroškov te storitve pa ni možno določiti 
vnaprej, se jasno, jedrnato in pregledno 
navede tudi obveznost sklenitve take 
pogodbe skupaj z efektivno obrestno mero.

3. Pri pomožni storitvi, ki se nanaša na 
kreditno pogodbo, zlasti zavarovanje, pa 
stroškov te storitve ni možno določiti 
vnaprej, se jasno, jedrnato in pregledno 
navede tudi obveznost sklenitve take 
pogodbe, njeni stroški pa se vključijo v
efektivno obrestno mero na osnovi 
stroškov primerljivega produkta dajalca 
kredita ali drugega ponudnika.

Or. en

Predlog spremembe 176
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je v skladu s členom 26 ter 
pogoji iz členov 27 in 28 pooblaščena, da 
podrobneje določi seznam standardnih 
informacij, ki se vključijo v oglaševanje.

črtano

Zlasti spremeni Komisija pri sprejemanju 
delegiranih aktov seznam standardnih 
informacij iz odstavkov 2(a) do (i) tega 
člena, kadar je to potrebno.

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti obveščanja so skoraj enake kot tiste v direktivi o potrošniških kreditih. Ni jih treba 
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posebej opredeljevati.

Predlog spremembe 177
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 a
Nepoštena poslovna praksa
1. Potrošnik ima vedno pravico kupiti 
pomožne produkte pri drugih ponudnikih.
2. Obrestna mera ni odvisna od tega, ali 
nek ponudnik opravlja tudi pomožne 
storitve, razen če je taka storitev sestavni 
del kreditnega produkta in je potrošniku 
stvarno v korist.
3. Države članice z ukrepi prepovejo 
posojila v tujih valutah, razen če 
potrošnik prejema svoj dohodek v tej 
valuti.
4. Države članice z ukrepi prepovejo 
obrestne mere, ki služijo kot vaba.

Or. en

Predlog spremembe 178
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 a
Svobodna izbira ponudnika pomožne 
storitve
1. Potrošnik ima vedno pravico kupiti 
pomožne produkte pri drugih ponudnikih.
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2. Obrestna mera ni odvisna od tega, ali 
nek ponudnik opravlja tudi pomožne 
storitve, razen če je taka storitev sestavni 
del kreditnega produkta in je potrošniku 
stvarno v korist.

Or. en

Obrazložitev

Ne bi bilo pošteno in konkurenčno, če bi moral potrošnik kupiti pri istem ponudniku več 
produktov in storitev. Na nekaterih trgih obstajajo programi vezanih pogodb, s katerimi se 
potrošniki zavežejo za nekatere pomožne produkte. Tudi če ima ponudba v času podpisa 
pogodbe velike prednosti za potrošnika, ni nujno, da bo tako tudi nekaj let kasneje.
Povezanost teh različnih pogodb potrošniku preprečuje, da bi izkoristil različice na trgu.

Predlog spremembe 179
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dajalci 
kreditov ali, kjer je primerno, kreditni 
posredniki dajo splošne informacije o 
kreditnih pogodbah vedno na voljo na 
trajnem nosilcu podatkov ali v elektronski 
obliki.

Države članice zagotovijo, da dajalci 
kreditov dajo splošne informacije o 
kreditnih pogodbah vedno na voljo ter da 
jih dajalec kredita, v primeru neposredne 
prodaje, ali kreditni posrednik posredujeta 
potrošniku na trajnem nosilcu podatkov 
in/ali na zahtevo v elektronski obliki.

Or. en

Obrazložitev

Ni jasno, kdo je odgovoren za oblikovanje tega dokumenta. Vsi posredniki nimajo vedno 
dostopa do vseh naštetih informacij. Zato bi moral biti dajalec kredita odgovoren za 
posredovanje te informacije posredniku, ob neposredni prodaji pa neposredno potrošniku.

Predlog spremembe 180
María Irigoyen Pérez
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Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dajalci 
kreditov ali, kjer je primerno, kreditni 
posredniki dajo splošne informacije o 
kreditnih pogodbah vedno na voljo na 
trajnem nosilcu podatkov ali v elektronski 
obliki.

Države članice zagotovijo, da dajalci 
kreditov ali, kjer je primerno, kreditni 
posredniki dajo splošno dostopne in 
razumljive informacije o kreditnih 
pogodbah vedno na voljo na trajnem 
nosilcu podatkov ali v elektronski obliki.

Or. es

Predlog spremembe 181
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošne informacije vključujejo vsaj 
naslednje podatke:

Splošne informacije vključujejo naslednje 
podatke:

Or. en

Obrazložitev

S čim večjo uskladitvijo bi bila zagotovljena enaka raven varstva potrošnikov v vsej EU.

Predlog spremembe 182
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) oblike poroštva; c) oblike poroštva, vključno z možnostjo, 
da je zastavljeno premoženje v drugi 
državi članici;

Or. en
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Predlog spremembe 183
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) nazoren primer skupnih stroškov 
kredita za potrošnika in efektivne obrestne 
mere;

(g) vzorčen primer skupnih stroškov 
kredita za potrošnika in efektivne obrestne 
mere;

Or. en

Predlog spremembe 184
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) navedbo, ali obstaja možnost 
predčasnega odplačila, in po potrebi opis 
pogojev, povezanih s predčasnim 
odplačilom;

(i) opis pogojev, povezanih s predčasnim 
odplačilom;

Or. en

Predlog spremembe 185
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) podatek o tem, ali je potrebna cenitev
nepremičnine in kdo jo mora izvesti, če je 
potrebna;

(j) pomen poročila o cenitvi nepremičnine 
za potrošnika, vključno s tem, kdo jo mora 
izvesti, in z vsemi povezanimi stroški;

Or. en
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Obrazložitev

Če se črta diskrecijska klavzula o tem, ali je cenitev nepremičnine potrebna, iz novega 
besedila sledi, da je potrebna cenitev za vsako pogodbo o stanovanjskem kreditu.

Predlog spremembe 186
María Irigoyen Pérez

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka (j a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

j a) po potrebi opozorilo o tveganju izgube 
nepremičnine ob neizpolnjevanju 
obveznosti iz kreditne pogodbe, kadar je 
kredit zavarovan s hipoteko ali drugim 
primerljivim jamstvom, ki se ponavadi 
uporablja v državi članici za stanovanjske 
nepremičnine, ali s pravico v zvezi s 
stanovanjsko nepremičnino.

Or. es

Predlog spremembe 187
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) podrobnejše podatke o tem, kako 
pridobiti informacije o davčni olajšavi za 
obresti pri kreditni pogodbi ali drugih 
javnih subvencijah.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Potrošnik se ne bi smel odločiti za sklenitev kreditne pogodbe zaradi davčnih olajšav. 
Vsekakor je splošno znano, da je mogoče informacije o davčnih olajšavah pridobiti od 
davčnih organov.
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Predlog spremembe 188
María Irigoyen Pérez

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) podrobnejše podatke o tem, kako 
pridobiti informacije o davčni olajšavi za 
obresti pri kreditni pogodbi ali drugih 
javnih subvencijah.

(k) podrobnejše podatke o tem, kako 
pridobiti informacije o davčnih 
obveznostih in olajšavah za obresti pri 
kreditni pogodbi ali drugih javnih 
subvencijah.

Or. es

Predlog spremembe 189
Kurt Lechner

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita in, kjer je primerno, kreditni 
posrednik brez nepotrebnega odlašanja, 
potem ko je potrošnik v skladu s členom 14 
podal informacije o svojih potrebah, 
finančnem položaju in željah, potrošniku 
zagotovi njemu prilagojene informacije, ki 
jih potrebuje za primerjavo kreditov, ki so 
na voljo na trgu, oceno njihovih posledic in 
zavestno odločitev, ali bo sklenil kreditno 
pogodbo. Te informacije se na papirju ali 
drugem trajnem nosilcu podatkov 
zagotovijo z evropskim standardnim 
informacijskim listom (European 
Standardised Information Sheet – ESIS) iz 
Priloge II.

Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita in, kjer je primerno, kreditni 
posrednik brez nepotrebnega odlašanja, 
potem ko je potrošnik v skladu s členom 14 
podal informacije o svojih potrebah, 
finančnem položaju in željah, potrošniku 
zagotovi njemu prilagojene informacije, ki 
jih potrebuje za primerjavo kreditov, ki so 
na voljo na trgu, oceno njihovih posledic in 
zavestno odločitev, ali bo sklenil kreditno 
pogodbo. Države članice lahko določijo, 
da se ta možnost ocene in premisleka 
potrošnika ohrani tako, da se mu prizna 
zakonita ali pogodbena pravica do 
odstopa od pogodbe v skladu z določbami 
Direktive ES/2008/48. Te informacije se 
na papirju ali drugem trajnem nosilcu 
podatkov zagotovijo z evropskim 
standardnim informacijskim listom 
(European Standardised Information Sheet
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– ESIS) iz Priloge II.

Or. de

Predlog spremembe 190
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita in, kjer je primerno, kreditni 
posrednik brez nepotrebnega odlašanja, 
potem ko je potrošnik v skladu s členom 
14 podal informacije o svojih potrebah, 
finančnem položaju in željah, potrošniku 
zagotovi njemu prilagojene informacije, ki 
jih potrebuje za primerjavo kreditov, ki so 
na voljo na trgu, oceno njihovih posledic in 
zavestno odločitev, ali bo sklenil kreditno 
pogodbo. Te informacije se na papirju ali 
drugem trajnem nosilcu podatkov 
zagotovijo z evropskim standardnim 
informacijskim listom (European 
Standardised Information Sheet – ESIS) iz 
Priloge II.

Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita in, kjer je primerno, kreditni 
posrednik takoj zatem, ko je potrošnik 
podal informacije o svojih potrebah, 
finančnem položaju in željah, potrošniku 
zagotovi njemu prilagojene informacije, ki 
jih potrebuje za primerjavo kreditov, ki so 
na voljo na trgu, oceno njihovih posledic in 
zavestno odločitev, ali bo sklenil kreditno 
pogodbo. Te informacije se na papirju ali 
drugem trajnem nosilcu podatkov 
zagotovijo brezplačno, z evropskim 
standardnim informacijskim listom 
(European Standardised Information Sheet 
– ESIS) iz Priloge II.

Or. en

Predlog spremembe 191
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita in, kjer je primerno, kreditni 
posrednik brez nepotrebnega odlašanja, 
potem ko je potrošnik v skladu s členom 14 
podal informacije o svojih potrebah, 

Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita in, kjer je primerno, kreditni 
posrednik brez nepotrebnega odlašanja, 
potem ko je potrošnik v skladu s členom 14 
podal informacije o svojih potrebah, 
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finančnem položaju in željah, potrošniku 
zagotovi njemu prilagojene informacije, ki 
jih potrebuje za primerjavo kreditov, ki so 
na voljo na trgu, oceno njihovih posledic in 
zavestno odločitev, ali bo sklenil kreditno 
pogodbo. Te informacije se na papirju ali 
drugem trajnem nosilcu podatkov 
zagotovijo z evropskim standardnim 
informacijskim listom (European 
Standardised Information Sheet – ESIS) iz 
Priloge II.

finančnem položaju in željah, potrošniku 
zagotovi njemu prilagojene informacije, ki 
jih potrebuje za primerjavo kreditov, ki so 
na voljo na trgu, oceno njihovih posledic in 
zavestno odločitev, ali bo sklenil kreditno 
pogodbo. Te informacije se na papirju ali 
drugem trajnem nosilcu podatkov 
zagotovijo s standardiziranim 
informacijskim listom in brezplačno. 
Države članice uporabijo evropski 
standardni informacijski list (European 
Standardised Information Sheet – ESIS) iz 
Priloge II, razen če izdelajo bolj primeren 
nacionalni informacijski list, s katerim se 
strinjajo vse zainteresirane strani, 
vključno s predstavniki potrošnikov.

Or. en

Obrazložitev

V nekaj državah članicah so se že uveljavili predpogodbeni informacijski listi, zato je treba 
dovoliti, da se uporablja evropski standardni informacijski list ali enakovredni dokument.

Predlog spremembe 192
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita in, kjer je primerno, kreditni 
posrednik brez nepotrebnega odlašanja, 
potem ko je potrošnik v skladu s členom 
14 podal informacije o svojih potrebah, 
finančnem položaju in željah, potrošniku 
zagotovi njemu prilagojene informacije, ki 
jih potrebuje za primerjavo kreditov, ki so 
na voljo na trgu, oceno njihovih posledic in 
zavestno odločitev, ali bo sklenil kreditno 
pogodbo. Te informacije se na papirju ali 
drugem trajnem nosilcu podatkov 
zagotovijo z evropskim standardnim 
informacijskim listom (European 

V ustreznem roku, preden je potrošnik 
zavezan izpolnjevanju kreditne pogodbe 
ali ponudbe, zagotovi dajalec kredita in, 
kjer je primerno, kreditni posrednik 
potrošniku na podlagi kreditnih pogojev 
dajalca kredita in informacij, prejetih od 
potrošnika, o njegovih potrebah, 
finančnem položaju in željah, potrošniku 
prilagojene informacije, ki jih ta potrebuje 
za primerjavo kreditov, ki so na voljo na 
trgu, oceno njihovih posledic in zavestno 
odločitev, ali bo sklenil kreditno pogodbo. 
Te informacije se na papirju ali drugem 
trajnem nosilcu podatkov zagotovijo z 
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Standardised Information Sheet – ESIS) iz 
Priloge II.

evropskim standardnim informacijskim 
listom (European Standardised Information 
Sheet – ESIS) iz Priloge II.

Or. en

Obrazložitev

Določba mora biti usklajena z direktivo o potrošniških kreditih in direktivo o trženju 
finančnih storitev na daljavo. Taka uskladitev bi zmanjšala birokratske postopke, saj dajalci 
kreditov ne bi bili zavezani dvakratni predložitvi evropskega standardnega informacijskega 
lista.

Predlog spremembe 193
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita in, kjer je primerno, kreditni 
posrednik brez nepotrebnega odlašanja, 
potem ko je potrošnik v skladu s členom 14 
podal informacije o svojih potrebah, 
finančnem položaju in željah, potrošniku 
zagotovi njemu prilagojene informacije, ki 
jih potrebuje za primerjavo kreditov, ki so 
na voljo na trgu, oceno njihovih posledic in 
zavestno odločitev, ali bo sklenil kreditno 
pogodbo. Te informacije se na papirju ali 
drugem trajnem nosilcu podatkov 
zagotovijo z evropskim standardnim 
informacijskim listom (European 
Standardised Information Sheet – ESIS) iz 
Priloge II.

Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita in, kjer je primerno, kreditni 
posrednik takoj zatem, ko je potrošnik v 
skladu s členom 14 podal informacije o 
svojih potrebah, finančnem položaju in 
željah, potrošniku zagotovi njemu 
prilagojene informacije, ki jih potrebuje za 
primerjavo kreditov, ki so na voljo na trgu, 
oceno njihovih posledic in zavestno 
odločitev, ali bo sklenil kreditno pogodbo. 
Te informacije se na papirju ali drugem 
trajnem nosilcu podatkov zagotovijo 
brezplačno, z evropskim standardnim 
informacijskim listom (European 
Standardised Information Sheet – ESIS) iz 
Priloge II.

Or. en

Obrazložitev

Evropski standardni informacijski list je treba potrošnikom zagotavljati brezplačno.
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Predlog spremembe 194
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da je 
potrošniku predloženi ponudbi, ki je 
zavezujoča za dajalca kredita, priložen 
ESIS. V takšnem primeru države članice 
zagotovijo, da se lahko kreditna pogodba 
sklene šele, ko je imel potrošnik dovolj 
časa za primerjavo ponudb, oceno 
njihovih posledic in zavestno odločitev o 
sprejetju ponudbe, ne glede na način 
sklenitve pogodbe.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlagano pravilo bi ustvarilo pravno negotovost, saj posamezni dajalec kredita ne ve, ali in 
kdaj je potrošnik prejel ponudbe drugih dajalcev kredita ter ne bi bilo primerno, da ga o tem 
sprašuje. Poleg tega ni jasno, kakšne bi bile posledice neupoštevanja tega pravila.

Predlog spremembe 195
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da je potrošniku 
predloženi ponudbi, ki je zavezujoča za 
dajalca kredita, priložen ESIS. V takšnem 
primeru države članice zagotovijo, da se 
lahko kreditna pogodba sklene šele, ko je 
imel potrošnik dovolj časa za primerjavo 
ponudb, oceno njihovih posledic in 
zavestno odločitev o sprejetju ponudbe, ne 
glede na način sklenitve pogodbe.

Države članice zagotovijo, da se 
potrošniku predloži osnutek kreditne 
pogodbe, priložen ESIS. Države članice 
zagotovijo, da se lahko kreditna pogodba 
sklene šele, ko je imel potrošnik dovolj 
časa za primerjavo ponudb, oceno njihovih 
posledic in zavestno odločitev o sprejetju 
ponudbe, ne glede na način sklenitve 
pogodbe.

Or. en
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Predlog spremembe 196
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da ESIS velja 
natančno določeno obdobje, v katerem 
ima potrošnik čas, da primerja ponudbo, 
ki je na voljo na trgu.

Or. en

Obrazložitev

Obdobje veljavnosti ESIS je potrebno, da lahko potrošnik primerja ponudbo, ki je na voljo na 
trgu. Ni treba posebej poudarjati, da ESIS velja samo, če potrošnik zagotovi pravilno 
informacijo o svojem finančnem položaju.

Predlog spremembe 197
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse dodatne informacije, ki jih dajalec 
kredita ali, kjer je primerno, kreditni 
posrednik, lahko posreduje potrošniku, se 
sporočijo v ločenem dokumentu, ki se 
lahko priloži ESIS.

Vse dodatne informacije, ki jih dajalec 
kredita ali, kjer je primerno, kreditni 
posrednik, lahko posreduje potrošniku, se 
sporočijo v ločenem dokumentu, ki se 
lahko priloži ESIS.

V državah članicah, kjer veljajo stroga 
pravila za usklajevanje hipotekarnih 
posojil (premoženje) in hipotekarnih 
obveznic (obveznosti) hipotekarnih 
kreditnih institucij, je lahko obrestna 
mera v ESIS odvisna od spremenljivih 
tržnih pogojev.

Or. en
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Predlog spremembe 198
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je v skladu s členom 26 ter 
pogoji iz členov 27 in 28 pooblaščena, da 
spremeni standardne informacije iz 
odstavka 1 tega člena ter vsebino in obliko 
ESIS iz Priloge II.

črtano

Zlasti se s takšnimi delegiranimi akti po 
potrebi:
(a) spremeni seznam standardnih 
informacij iz odstavka 1 tega člena;
(b) črtajo katere od informacij iz Priloge 
II;
(c) dopolni seznam informacij iz Priloge 
II;
(d) spremeni predstavitev vsebin ESIS iz 
Priloge II;
(e) izpopolnijo navodila za izpolnitev ESIS 
iz Priloge II.

Or. en

Obrazložitev

Veliko število prenesenih pooblastil je zelo spornih. Pooblastila so zelo nedoločena, ne da bi 
bili jasno opredeljeni cilji in vsebina prenosa pooblastil, zadevajo pa bistvene elemente 
predloga. Sčasoma bi utegnila privesti do vedno bolj razhajajočih se pravil o tradicionalnih 
potrošniških kreditih na eni ter stanovanjskih in hipotekarnih kreditih na drugi strani.

Predlog spremembe 199
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1



AM\881849SL.doc 59/116 PE475.786v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je v skladu s členom 26 ter 
pogoji iz členov 27 in 28 pooblaščena, da 
spremeni standardne informacije iz 
odstavka 1 tega člena ter vsebino in obliko 
ESIS iz Priloge II.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 200
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2– točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) spremeni predstavitev vsebin ESIS iz 
Priloge II;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 201
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) izpopolnijo navodila za izpolnitev ESIS 
iz Priloge II.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 202
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita ali kreditni posrednik potrošniku na 
njegovo zahtevo brezplačno zagotovi izvod 
osnutka kreditne pogodbe. Ta določba se 
ne uporablja, kadar dajalec kredita ob 
vložitvi zahteve ni pripravljen skleniti 
kreditne pogodbe s potrošnikom.

5. Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita ali kreditni posrednik potrošniku 
brezplačno zagotovi izvod osnutka kreditne 
pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 203
Louis Grech

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita ali kreditni posrednik potrošniku na 
njegovo zahtevo brezplačno zagotovi izvod 
osnutka kreditne pogodbe. Ta določba se 
ne uporablja, kadar dajalec kredita ob 
vložitvi zahteve ni pripravljen skleniti 
kreditne pogodbe s potrošnikom.

5. Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita ali kreditni posrednik potrošniku na 
njegovo zahtevo brezplačno zagotovi izvod 
osnutka kreditne pogodbe. Ta določba se 
ne uporablja, kadar dajalec kredita ob 
vložitvi zahteve ni pripravljen skleniti 
kreditne pogodbe s potrošnikom. Prav tako 
se razume, da dajalec kredita ali, če je to 
ustrezno, kreditni posrednik potrošniku 
brezplačno zagotovi vse predpogodbene 
informacije.

Or. en

Predlog spremembe 204
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 a
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Spremenljiva obrestna mera
1. Države članice sprejmejo ukrepe za
varstvo potrošnikov pred tveganjem 
neizpolnjevanja obveznosti, ko se 
spremenljive obrestne mere bistveno 
spremenijo.
Če države članice ne opredelijo splošnih 
zgornjih mej glede spreminjanja 
spremenljivih obrestnih mer, zagotovijo, 
da vsi dajalci kredita opredelijo najvišje 
zgornje meje. Kreditna sposobnost se 
preveri na podlagi najvišje zgornje meje.
2. Spremembe obrestnih mer temeljijo 
samo na kazalnikih, ki so objektivni, 
zanesljivi, javni in neodvisni od dajalca 
kredita, kot so tržne obrestne mere.
3. Ko se obrestna mera poveča, ima 
potrošnik vedno možnost, da izbere 
podaljšanje dobe odplačevanja do največ 
pet let, brez dodatnih stroškov in brez 
povišanja obrokov.

Or. en

Predlog spremembe 205
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 a
Vezava pomožnih storitev
1. Države članice prepovedo dajalcem 
kredita ali kreditnim posrednikom vezavo, 
pri kateri bi kot pogoj za ponudbo 
kreditne pogodbe postavili nakup 
zavarovanja ali drugega finančnega 
produkta točno določenega ponudnika, ki 
ga določi dajalec kredita ali kreditni 
posrednik, razen pri odprtju tekočega 
računa.
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2. Sprememba ponudnika pomožnih 
storitev, vezanih na kreditno pogodbo za 
stanovanjsko nepremičnino, ne sme 
vplivati niti na obrestno mero v kreditni 
pogodbi za stanovanjsko nepremičnino 
niti na druge elemente kreditne pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Navedena pravila že veljajo v nekaterih državah članicah. Kredita se ne sme pogojevati z 
nakupom vezanih pomožnih storitev. Potrošnike bi bilo treba zaščititi pred povišanjem 
obrestne mere ob spremembi ponudnika pomožnih storitev.

Predlog spremembe 206
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Preden kreditni posrednik opravi katero 
od storitev iz člena 3(e), potrošniku 
zagotovi vsaj naslednje informacije:

1. Preden kreditni posrednik opravi katero 
od storitev iz člena 3(e), potrošniku 
brezplačno zagotovi vsaj naslednje 
informacije:

Or. en

Predlog spremembe 207
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) v primeru nepovezanih kreditnih 
posrednikov morebitne provizije, ki jih 
dajalec kredita plača kreditnemu 
posredniku za njegove storitve.

(h) morebitne provizije ali druge vrste 
nagrad, tudi materialne, ki jih dajalec 
kredita ali druga tretja oseba plača 
kreditnemu posredniku za njegove storitve.

Or. en
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Predlog spremembe 208
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nepovezani kreditni posredniki na 
zahtevo potrošnika zagotovijo informacije 
o različnih višinah provizij, ki jim jih 
plačajo različni dajalci kreditov, ki 
zagotavljajo pogodbe, ki se ponudijo 
potrošniku. Potrošnika se obvesti, da ima 
pravico zahtevati te informacije.

2. Kreditni posredniki zagotovijo 
informacije o različnih višinah provizij, 
navedene v absolutni vrednosti, ki jim jih 
plačajo različni dajalci kreditov, ki 
zagotavljajo pogodbe, ki se ponudijo 
potrošniku.

Or. en

Predlog spremembe 209
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 26 ter 
pogoji iz členov 27 in 28 pooblaščena, da 
posodobi seznam informacij o kreditnih 
posrednikih, ki jih je treba zagotoviti 
potrošniku v skladu z odstavkom 1 tega 
člena.

črtano

Zlasti spremeni Komisija pri sprejemanju 
takšnih delegiranih aktov informacije, 
navedene v odstavku 1 tega člena, kadar 
je to potrebno.

Or. en

Predlog spremembe 210
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za zagotovitev enotnih pogojev uporabe 
odstavka 1 tega člena je Komisija 
pooblaščena, da po potrebi določi 
standardizirano obliko in predstavitev 
informacij, navedenih v odstavku 1 tega 
člena.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 211
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dajalci 
kreditov in, kjer je primerno, kreditni 
posredniki potrošnikom zagotovijo 
ustrezne razlage predlaganih kreditnih 
pogodb in vseh pomožnih storitev, da 
lahko potrošnik oceni, ali so predlagane 
kreditne pogodbe prilagojene njegovim 
potrebam in finančnemu položaju. 
Ustrezna razlaga zajema potrošniku 
prilagojene informacije o značilnostih 
ponujenih kreditov brez kakršnih koli 
priporočil. Dajalci kreditov in, kjer je 
primerno, kreditni posredniki na kakršen 
koli ustrezen način natančno ocenijo 
znanje potrošnika o kreditih in njegove 
izkušnje z njimi, da lahko dajalec kredita 
ali kreditni posrednik določi, kako 
podrobno razlago potrebuje potrošnik, in 
razlage ustrezno prilagodi.

Države članice zagotovijo, da dajalci 
kreditov in, kjer je primerno, kreditni 
posredniki potrošnikom zagotovijo 
ustrezne razlage predlaganih kreditnih 
pogodb in vseh pomožnih storitev, da 
lahko potrošnik oceni, ali so predlagane 
kreditne pogodbe prilagojene njegovim 
potrebam in finančnemu položaju. 
Ustrezna razlaga zajema potrošniku 
prilagojene informacije o pomembnih 
značilnostih ponujenih kreditov brez 
kakršnih koli priporočil.

Or. en
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Predlog spremembe 212
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dajalci 
kreditov in, kjer je primerno, kreditni 
posredniki potrošnikom zagotovijo 
ustrezne razlage predlaganih kreditnih 
pogodb in vseh pomožnih storitev, da 
lahko potrošnik oceni, ali so predlagane 
kreditne pogodbe prilagojene njegovim 
potrebam in finančnemu položaju. 
Ustrezna razlaga zajema potrošniku 
prilagojene informacije o značilnostih 
ponujenih kreditov brez kakršnih koli 
priporočil. Dajalci kreditov in, kjer je 
primerno, kreditni posredniki na kakršen 
koli ustrezen način natančno ocenijo znanje 
potrošnika o kreditih in njegove izkušnje z 
njimi, da lahko dajalec kredita ali kreditni 
posrednik določi, kako podrobno razlago 
potrebuje potrošnik, in razlage ustrezno 
prilagodi.

Države članice zagotovijo, da dajalci 
kreditov in, kjer je primerno, kreditni 
posredniki potrošnikom zagotovijo 
ustrezne razlage predlaganih kreditnih 
pogodb in vseh pomožnih storitev, da 
lahko potrošnik oceni, ali so predlagane 
kreditne pogodbe prilagojene njegovim 
potrebam in finančnemu položaju. 
Ustrezna razlaga zajema potrošniku 
prilagojene informacije o značilnostih 
ponujenih kreditov, vključno s stroški in 
tveganjem, brez kakršnih koli priporočil. 
Dajalci kreditov in, kjer je primerno, 
kreditni posredniki na kakršen koli 
ustrezen način natančno ocenijo znanje 
potrošnika o kreditih in njegove izkušnje z 
njimi, da lahko dajalec kredita ali kreditni 
posrednik določi, kako podrobno razlago 
potrebuje potrošnik, in razlage ustrezno 
prilagodi.

Or. en

Predlog spremembe 213
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dajalci 
kreditov in, kjer je primerno, kreditni 
posredniki potrošnikom zagotovijo 
ustrezne razlage predlaganih kreditnih 
pogodb in vseh pomožnih storitev, da 
lahko potrošnik oceni, ali so predlagane 
kreditne pogodbe prilagojene njegovim 

Države članice zagotovijo, da dajalci 
kreditov in kreditni posredniki 
potrošnikom zagotovijo ustrezne razlage 
predlaganih kreditnih pogodb in vseh 
pomožnih storitev, da lahko potrošnik 
oceni, ali so predlagane kreditne pogodbe 
prilagojene njegovim potrebam in 
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potrebam in finančnemu položaju. 
Ustrezna razlaga zajema potrošniku 
prilagojene informacije o značilnostih 
ponujenih kreditov brez kakršnih koli 
priporočil. Dajalci kreditov in, kjer je 
primerno, kreditni posredniki na kakršen 
koli ustrezen način natančno ocenijo 
znanje potrošnika o kreditih in njegove 
izkušnje z njimi, da lahko dajalec kredita 
ali kreditni posrednik določi, kako 
podrobno razlago potrebuje potrošnik, in 
razlage ustrezno prilagodi.

finančnemu položaju. Ustrezna razlaga 
zajema potrošniku prilagojene informacije 
o značilnostih ponujenih kreditov, vključno 
s stroški in tveganjem, brez kakršnih koli 
priporočil. Dajalci kreditov in kreditni 
posredniki na kakršen koli ustrezen način 
ocenijo znanje potrošnika o kreditih in 
njegove izkušnje z njimi, da lahko dajalec 
kredita ali kreditni posrednik določi, kako 
podrobno razlago potrebuje potrošnik, in 
razlage ustrezno prilagodi.

Or. en

Obrazložitev

Ni objektivnega vzroka, zakaj bi bilo treba razlikovati med dajalci kredita in kreditnimi 
posredniki, saj potrošniki včasih stopijo v stik le s posredniki. Zato mora obveza za 
zagotavljanje razlage veljati enako za obe kategoriji. Kljub temu pa bi bilo nesorazmerno, če 
bi od dajalcev kreditov in kreditnih posrednikov zahtevali, da "natančno" ocenijo raven 
znanja, saj bi to utegnilo biti v praksi neizvedljivo.

Predlog spremembe 214
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Efektivna obrestna mera, ki je na letni 
osnovi enaka sedanji vrednosti vseh 
prihodnjih ali obstoječih obveznosti 
(črpanj, odplačil in stroškov), o katerih sta 
se dajalec kredita in potrošnik dogovorila, 
se izračuna v skladu z matematično 
formulo iz Priloge I.

1. Efektivna obrestna mera, ki je na letni 
osnovi enaka sedanji vrednosti vseh 
prihodnjih ali obstoječih obveznosti 
(črpanj, odplačil in stroškov), o katerih sta 
se dajalec kredita in potrošnik dogovorila, 
se izračuna v skladu z matematično 
formulo iz Priloge I. Efektivna obrestna 
mera mora upoštevati vpliv vseh ustreznih 
dejavnikov. Zajemati mora vse stroške in 
denarni tok za dogovorjeno pogodbo, s 
katerimi se bo poplačal znesek kredita. 

Or. en
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Predlog spremembe 215
Damien Abad

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izračun efektivne obrestne mere se pri 
določanju skupnih stroškov kredita za 
potrošnika ne upoštevajo stroški, ki jih 
potrošnik plača za neizpolnjevanje svojih 
obveznosti iz kreditne pogodbe.

Za izračun efektivne obrestne mere se 
določijo skupni stroški, ki jih zaračuna 
dajalec kredita za sklenitev in izvedbo
kreditne pogodbe.

Or. fr

Predlog spremembe 216
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je odprtje računa obvezno za 
pridobitev kredita, se stroški vodenja tega 
računa, stroški uporabe plačilnih sredstev 
za plačilne transakcije na tem računu in 
črpanja z njega ter drugi stroški v zvezi s 
plačilnimi transakcijami vključijo v skupne 
stroške kredita za potrošnika, razen če so ti 
stroški računa jasno in ločeno prikazani v 
kreditni pogodbi ali kateri koli drugi 
pogodbi, sklenjeni s potrošnikom.

Kadar je odprtje računa obvezno za 
pridobitev kredita, se stroški vodenja tega 
računa, stroški uporabe plačilnih sredstev 
za plačilne transakcije na tem računu in 
črpanja z njega ter drugi stroški v zvezi s 
plačilnimi transakcijami vključijo v skupne 
stroške kredita za potrošnika.

Or. en

Predlog spremembe 217
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V primeru kreditnih pogodb s 
klavzulami, ki dovoljujejo razlike pri 
posojilni obrestni meri in, kjer je primerno, 
stroških, ki so zajeti v efektivni obrestni 
meri, vendar jih pri izračunu ni mogoče 
številčno izraziti, se efektivna obrestna 
mera izračuna ob predpostavki, da se bodo 
posojilna obrestna mera in drugi stroški 
izračunali v višini, določeni ob podpisu 
pogodbe.

4. V primeru kreditnih pogodb s 
klavzulami, ki dovoljujejo razlike pri 
posojilni obrestni meri in, kjer je primerno, 
stroških, ki so zajeti v efektivni obrestni 
meri, vendar jih pri izračunu ni mogoče 
številčno izraziti, se efektivna obrestna 
mera izračuna ob predpostavki, da se bodo 
posojilna obrestna mera in drugi stroški 
izračunali v višini, določeni ob podpisu 
pogodbe.

Če potrošnik navede druge ponudnike 
pomožnih storitev, dajalec kredita in 
kreditni posrednik ponovno izračunata 
efektivno obrestno mero na podlagi 
stroškov za navedene pomožne storitve. 

Or. en

Predlog spremembe 218
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vendar se lahko stranki v kreditni 
pogodbi dogovorita, da se obvestilo iz 
odstavka 1 potrošniku redno pošlje, kadar 
je sprememba posojilne obrestne mere 
neposredno povezana s spremembo 
referenčne obrestne mere ter je nova 
referenčna obrestna mera javno dostopna 
na ustrezen način in je informacija o novi 
referenčni obrestni meri na voljo tudi v 
prostorih dajalca kredita.

2. Vendar se lahko stranki v kreditni 
pogodbi dogovorita, da se obvestilo iz 
odstavka 1 potrošniku redno pošlje, kadar 
je sprememba posojilne obrestne mere 
neposredno povezana s spremembo 
referenčne obrestne mere ter je nova 
referenčna obrestna mera javno dostopna 
na ustrezen način in je informacija o novi 
referenčni obrestni meri na voljo tudi v 
prostorih dajalca kredita ter osebno 
sporočena potrošniku skupaj z novim 
zneskom mesečnih obrokov.

Or. en
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Predlog spremembe 219
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vendar se lahko stranki v kreditni 
pogodbi dogovorita, da se obvestilo iz 
odstavka 1 potrošniku redno pošlje, kadar 
je sprememba posojilne obrestne mere 
neposredno povezana s spremembo 
referenčne obrestne mere ter je nova 
referenčna obrestna mera javno dostopna 
na ustrezen način in je informacija o novi 
referenčni obrestni meri na voljo tudi v 
prostorih dajalca kredita.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glede na neposreden učinek, ki bi ga za potrošnika imela sprememba obrestne mere, je 
ustrezneje posredovati posamezne informacije, kot pa se zanašati na javna obvestila.

Predlog spremembe 220
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vendar se lahko stranki v kreditni 
pogodbi dogovorita, da se obvestilo iz 
odstavka 1 potrošniku redno pošlje, kadar 
je sprememba posojilne obrestne mere 
neposredno povezana s spremembo 
referenčne obrestne mere ter je nova 
referenčna obrestna mera javno dostopna 
na ustrezen način in je informacija o novi 
referenčni obrestni meri na voljo tudi v 
prostorih dajalca kredita.

2. Vendar se lahko stranki v kreditni 
pogodbi dogovorita, da se obvestilo iz 
odstavka 1 potrošniku redno pošlje, kadar 
je sprememba posojilne obrestne mere 
neposredno povezana s spremembo 
referenčne obrestne mere ter je nova 
referenčna obrestna mera javno dostopna 
na ustrezen način in je informacija o novi 
referenčni obrestni meri na voljo tudi v 
prostorih dajalca kredita. Dajalec kredita 
lahko še naprej redno obvešča potrošnike 
o spremembah posojilne obrestne mere, 
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kadar posojilna obrestna mera ni 
neposredno vezana na spremembo 
referenčne obrestne mere, če so take 
določbe veljale pred začetkom veljavnosti 
te direktive.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah je mogoče potrošnike obvestiti o spremembah posojilne 
obrestne mere z objavo obvestila v nacionalnih časopisih. Kadar se v posamezni državi 
članici uporablja ta praksa in je vsesplošno sprejeta, mora imeti država članica možnost 
ohraniti ta sistem. 

Predlog spremembe 221
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Če se spremembe posojilne obrestne 
mere določajo z avkcijo na kapitalskih 
trgih in zato dajalec kredita ne more 
obvestiti potrošnika o kakršni koli 
spremembi, preden ta ne začne veljati, 
dajalec kredita pravočasno pred avkcijo 
pisno obvesti potrošnika o prihajajočem 
postopku ter predvideni stopnji nove 
posojilne obrestne mere.

Or. en

Obrazložitev

Če se spremembe posojilne obrestne mere določajo z avkcijo na kapitalskih trgih, dajalec 
kredita pred koncem avkcije in prodajo obveznic ne pozna točne nove obrestne mere.

Predlog spremembe 222
Liem Hoang Ngoc
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Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita pred sklenitvijo kreditne pogodbe 
opravi temeljito oceno kreditne 
sposobnosti potrošnika na podlagi meril, 
med kateri so potrošnikov prihodek, 
prihranki, zadolženost in druge finančne 
obveznosti. Ocena se opravi na podlagi 
potrebnih informacij, ki jih dajalec kredita 
ali, kjer je primerno, kreditni posrednik 
pridobi od potrošnika in ustreznih notranjih 
ali zunanjih virov, ter spoštuje zahteve v 
zvezi z nujnostjo in sorazmernostjo iz 
člena 6 Direktive 95/46/ES. Države članice 
zagotovijo, da dajalci kreditov uvedejo 
ustrezne postopke za oceno kreditne 
sposobnosti potrošnika. Ti postopki se 
redno pregledujejo in o njih se vodijo se 
evidence, ki se posodabljajo.

1. Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita pred sklenitvijo kreditne pogodbe 
opravi temeljito oceno kreditne 
sposobnosti potrošnika in dosegljivosti 
kreditne pogodbe in njenih pogojev za 
potrošnika na podlagi meril, ki se objavijo 
in med katerimi so potrošnikov prihodek, 
prihranki, zadolženost in druge finančne 
obveznosti. Ocena se opravi na podlagi 
potrebnih informacij, ki jih dajalec kredita 
ali, kjer je primerno, kreditni posrednik 
pridobi od potrošnika in ustreznih notranjih 
ali zunanjih virov, ter spoštuje zahteve v 
zvezi z nujnostjo in sorazmernostjo iz 
člena 6 Direktive 95/46/ES. Države članice 
zagotovijo, da dajalci kreditov v interesu 
potrošnikov uvedejo ustrezne postopke za 
oceno kreditne sposobnosti potrošnika in 
dosegljivosti kreditne pogodbe ter njenih 
pogojev za potrošnika. Ti postopki se 
redno pregledujejo in o njih se vodijo se 
evidence, ki se posodabljajo.

Or. en

Predlog spremembe 223
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita pred sklenitvijo kreditne pogodbe 
opravi temeljito oceno kreditne 
sposobnosti potrošnika na podlagi meril, 
med kateri so potrošnikov prihodek, 
prihranki, zadolženost in druge finančne 
obveznosti. Ocena se opravi na podlagi 
potrebnih informacij, ki jih dajalec kredita 

1. Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita pred sklenitvijo kreditne pogodbe 
opravi temeljito oceno kreditne 
sposobnosti potrošnika na podlagi meril, 
med kateri so potrošnikov prihodek, 
prihranki, zadolženost in druge finančne 
obveznosti. Če ocena zadeva kreditno 
pogodbo, v skladu s katero potrošnik ali 
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ali, kjer je primerno, kreditni posrednik 
pridobi od potrošnika in ustreznih notranjih 
ali zunanjih virov, ter spoštuje zahteve v 
zvezi z nujnostjo in sorazmernostjo iz 
člena 6 Direktive 95/46/ES. Države članice 
zagotovijo, da dajalci kreditov uvedejo 
ustrezne postopke za oceno kreditne 
sposobnosti potrošnika. Ti postopki se 
redno pregledujejo in o njih se vodijo se 
evidence, ki se posodabljajo.

njegov sorodnik ne bo uporabljal več kot 
40 % nepremičnine in ki mu omogoča, da 
da celotno nepremičnino ali njen del v 
najem, lahko države članice dajalcem 
kredita omogočijo, da pri izvedbi ocene 
kreditne sposobnosti upoštevajo upravičen 
predvideni prihodek od najemnine. Ocena 
se opravi na podlagi potrebnih informacij, 
ki jih dajalec kredita ali, kjer je primerno, 
kreditni posrednik pridobi od potrošnika in 
ustreznih notranjih ali zunanjih virov, ter 
spoštuje zahteve v zvezi z nujnostjo in 
sorazmernostjo iz člena 6 Direktive 
95/46/ES. Države članice zagotovijo, da 
dajalci kreditov uvedejo ustrezne postopke 
za oceno kreditne sposobnosti potrošnika. 
Ti postopki se redno pregledujejo in o njih 
se vodijo se evidence, ki se posodabljajo.

Or. en

Obrazložitev

Transakcije nakupa za oddajanje v najem, ki jih opravi oseba (ne prek podjetja), in 
transakcije za nepremičnine, ki se bodo delno oddajale v najem, veljajo kot osebno posojilo, 
zavarovano z nepremičnino. Ti krediti se bodo navsezadnje izplačali s pomočjo dohodkov od 
najemnine, ki jih ustvarja nepremičnina, zato temeljijo na teh dohodkih, ne pa na dohodkih 
potrošnika.

Predlog spremembe 224
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita pred sklenitvijo kreditne pogodbe 
opravi temeljito oceno kreditne 
sposobnosti potrošnika na podlagi meril, 
med kateri so potrošnikov prihodek, 
prihranki, zadolženost in druge finančne 
obveznosti. Ocena se opravi na podlagi 
potrebnih informacij, ki jih dajalec kredita 
ali, kjer je primerno, kreditni posrednik 

1. Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita pred sklenitvijo kreditne pogodbe 
opravi temeljito oceno kreditne 
sposobnosti potrošnika in dosegljivosti 
kreditne pogodbe in njenih pogojev za 
potrošnika na podlagi meril, ki se objavijo 
in med katerimi so potrošnikov prihodek, 
prihranki, zadolženost in druge finančne 
obveznosti. Ocena se opravi na podlagi 
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pridobi od potrošnika in ustreznih notranjih 
ali zunanjih virov, ter spoštuje zahteve v 
zvezi z nujnostjo in sorazmernostjo iz 
člena 6 Direktive 95/46/ES. Države članice 
zagotovijo, da dajalci kreditov uvedejo 
ustrezne postopke za oceno kreditne 
sposobnosti potrošnika. Ti postopki se 
redno pregledujejo in o njih se vodijo se 
evidence, ki se posodabljajo.

potrebnih informacij, ki jih dajalec kredita 
ali, kjer je primerno, kreditni posrednik 
pridobi od potrošnika in ustreznih notranjih 
ali zunanjih virov, ter spoštuje zahteve v 
zvezi z nujnostjo in sorazmernostjo iz 
člena 6 Direktive 95/46/ES. Države članice 
zagotovijo, da dajalci kreditov v interesu 
potrošnikov uvedejo ustrezne postopke za 
oceno kreditne sposobnosti potrošnika in 
dosegljivosti kreditne pogodbe ter njenih 
pogojev za potrošnika. Ti postopki se 
redno pregledujejo in o njih se vodijo se 
evidence, ki se posodabljajo.

Or. en

Predlog spremembe 225
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Cilj ocene kreditne sposobnosti 
potrošnika je med drugim preprečiti 
prekomerno zadolženost.
V primeru neplačevanja dajalec kredita 
prevzame odgovornost, če je njegova 
odločitev temeljila na nekakovostni oceni 
kreditne sposobnosti potrošnika in 
primernosti kreditne pogodbe. Posledice 
neodgovornega dajanja posojil nosi 
dajalec kredita.

Or. en

Predlog spremembe 226
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Če je to ustrezno, države članice 
zagotovijo, da se, kadar je določeno 
razmerje med posojilom in vrednostjo, 
opravi ustrezna ocena vrednosti 
nepremičnine, s katero se zavaruje 
kreditna pogodba. Dajalci kredita 
sporočijo oceno in morebitne pomisleke, 
ki jih imajo o vrednosti nepremičnine. 
Države članice zagotovijo, da 
nepremičnino ocenijo neodvisni in 
priznani subjekti.

Or. en

Obrazložitev

Kakovostna ocena nepremičnine je bistvenega pomena pri ocenjevanju finančnega jamstva 
potrošnika.

Predlog spremembe 227
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 b. Če je to ustrezno, države članice 
zagotovijo, da se, kadar je določeno 
razmerje med posojilom in vrednostjo, 
opravi ustrezna ocena vrednosti 
nepremičnine, s katero se zavaruje 
kreditna pogodba. Dajalci kredita 
sporočijo oceno in morebitne pomisleke, 
ki jih imajo o vrednosti nepremičnine. 
Države članice zagotovijo, da 
nepremičnino ocenijo neodvisni in 
priznani subjekti. Če ocena vrednosti 
nepremičnine ni opravljena ustrezno, 
lahko sodišče razglasi, da se dolg po 
zasegu nepremičnine razveljavi.

Or. en



AM\881849SL.doc 75/116 PE475.786v01-00

SL

Predlog spremembe 228
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) kadar se pri preverjanju kreditne 
sposobnosti potrošnika njegova 
sposobnost odplačila kredita v obdobju 
trajanja kreditne pogodbe oceni 
negativno, dajalec kredita ne odobri 
kredita;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 229
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kadar se pri preverjanju kreditne 
sposobnosti potrošnika njegova 
sposobnost odplačila kredita v obdobju 
trajanja kreditne pogodbe oceni 
negativno, dajalec kredita ne odobri 
kredita;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Dajalec kredita bi moral seveda upoštevati rezultate ocene kreditne sposobnosti, vendar 
lahko predlagano neprožno pravilo povzroči nezaželene rezultate, namreč, da bo nekaterim 
potrošnikom dostop do kredita neupravičeno preprečen. Zadostovalo bi, da bi bil dajalec 
kredita v skladu s členom 5(1) pri odločitvi o odobritvi kredita obvezan delovati iskreno, 
pošteno in profesionalno ter upoštevati interese potrošnika.
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Predlog spremembe 230
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kadar se pri preverjanju kreditne 
sposobnosti potrošnika njegova 
sposobnost odplačila kredita v obdobju 
trajanja kreditne pogodbe oceni 
negativno, dajalec kredita ne odobri 
kredita;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 231
Damien Abad

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) kadar se pri preverjanju kreditne 
sposobnosti potrošnika njegova sposobnost 
odplačila kredita v obdobju trajanja
kreditne pogodbe oceni negativno, dajalec 
kredita ne odobri kredita;

a) kadar se pri preverjanju kreditne 
sposobnosti potrošnika njegova zmožnost, 
da bi izpolnil svoje obveznosti na podlagi 
kreditne pogodbe, oceni negativno, mora 
dajalec kredita, če kredit kljub temu 
odobri, zgolj za namene nadzora navesti 
in utemeljiti svojo odločitev;

Or. fr

Predlog spremembe 232
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kadar se pri preverjanju kreditne (a) kadar se pri preverjanju kreditne 
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sposobnosti potrošnika njegova sposobnost
odplačila kredita v obdobju trajanja
kreditne pogodbe oceni negativno, dajalec 
kredita ne odobri kredita;

sposobnosti potrošnika njegova zmožnost, 
da bi izpolnil svoje obveznosti na podlagi
kreditne pogodbe, oceni negativno, mora
dajalec kredita, če kredit kljub temu 
odobri, svojo odločitev in razloge zanjo, 
kjer je to potrebno zaradi nadzora, 
podpreti z ustrezno dokumentacijo;

Or. en

Obrazložitev

Zakonska prepoved odobritve kredita v primeru negativne ocene o kreditni sposobnosti bi bila 
nesorazmerna, saj bi posegala v svobodo do sklepanja pogodb.

Predlog spremembe 233
Damien Abad

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) kadar se vloga za kredit zavrne, dajalec 
kredita takoj in brezplačno obvesti 
potrošnika o razlogih zavrnitve;

b) kadar se vloga za kredit zavrne, lahko 
potrošnik, če želi, od dajalca kredita 
zahteva, da ga seznani z razlogi, ki so 
privedli do zavrnitve;

Or. fr

Predlog spremembe 234
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kadar se vloga za kredit zavrne, dajalec 
kredita takoj in brezplačno obvesti 
potrošnika o razlogih zavrnitve;

(b) kadar se vloga za kredit zavrne, dajalec 
kredita takoj in brezplačno obvesti 
potrošnika;

Or. en



PE475.786v01-00 78/116 AM\881849SL.doc

SL

Obrazložitev

Podatki o razlogu za zavrnitev bi utegnili potrošnike privesti do tega, da bi spremenili svojo 
vlogo in navedli lažne podatke.

Predlog spremembe 235
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) brez poseganja v splošno pravico do 
dostopa iz člena 12 Direktive 95/46/ES, 
kadar se vloga za kredit zavrne na podlagi 
avtomatizirane odločitve ali odločitve, ki 
temelji na metodah, kot je sistem 
kreditnega točkovanja, dajalec kredita 
takoj in brezplačno obvesti potrošnika ter 
mu razloži načela delovanja 
avtomatizirane odločitve;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 236
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) brez poseganja v splošno pravico do 
dostopa iz člena 12 Direktive 95/46/ES, 
kadar se vloga za kredit zavrne na podlagi 
avtomatizirane odločitve ali odločitve, ki 
temelji na metodah, kot je sistem 
kreditnega točkovanja, dajalec kredita 
takoj in brezplačno obvesti potrošnika ter 
mu razloži načela delovanja 
avtomatizirane odločitve;

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Določbo je treba z ozirom na člen 15 Direktive 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov črtati.

Predlog spremembe 237
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) potrošnik lahko zahteva, da se 
odločitev preuči po neavtomatiziranem 
postopku.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Dodana vrednost te določbe za potrošnike je nejasna.

Predlog spremembe 238
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) potrošnik lahko zahteva, da se odločitev 
preuči po neavtomatiziranem postopku.

(f) potrošnik lahko zahteva, da se odločitev 
preuči.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna preučitev po neavtomatiziranem postopku bi pomenila precejšnje breme za dajalce 
kreditov.

Predlog spremembe 239
Cristian Silviu Buşoi
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Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da kadar 
stranki po sklenitvi kreditne pogodbe 
razmišljata o povišanju skupnega zneska 
kredita, odobrenega potrošniku, se pred 
vsakim znatnim povišanjem skupnega 
zneska kredita posodobijo finančne 
informacije o potrošniku, s katerimi 
razpolaga dajalec kredita, in ponovno oceni 
njegova kreditna sposobnost.

3. Države članice zagotovijo, da se, kadar 
potrošnik po sklenitvi kreditne pogodbe 
zahteva povišanje skupnega zneska 
odobrenega kredita, pred vsakim znatnim 
povišanjem skupnega zneska kredita 
posodobijo finančne informacije o 
potrošniku, s katerimi razpolaga dajalec 
kredita, in ponovno oceni njegova kreditna 
sposobnost.

Or. en

Obrazložitev

Celotni znesek kredita se lahko poveča tudi zaradi spremenljive posojilne obrestne mere. 
Pojasniti je treba, da se finančni podatki posodobijo le, če potrošnik zahteva povišanje 
kredita.

Predlog spremembe 240
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Poleg ocene kreditne sposobnosti 
potrošnika države članice zagotovijo, da 
dajalci kreditov in kreditni posredniki 
pridobijo potrebne informacije o 
potrošnikovem osebnem in finančnem 
položaju ter njegovih željah in ciljih ter da 
preučijo dovolj veliko število kreditnih 
pogodb iz svoje palete produktov, da 
izberejo produkte, ki niso ustrezni za
potrošnika glede na njegove potrebe, 
finančni položaj in osebne okoliščine. Pri 
preučevanju se opirajo na najnovejše 
informacije in smiselne predpostavke glede 
potrošnikovega položaja med trajanjem 

4. Poleg ocene kreditne sposobnosti 
potrošnika države članice zagotovijo, da 
dajalci kreditov in kreditni posredniki 
pridobijo potrebne informacije o 
potrošnikovem osebnem in finančnem 
položaju ter njegovih željah in ciljih ter da 
preučijo dovolj veliko število kreditnih 
pogodb iz svoje palete produktov, da 
izberejo produkte, ki so najbolj zanimivi za
potrošnika glede na njegove potrebe, 
finančni položaj in osebne okoliščine. Pri 
preučevanju se opirajo na najnovejše 
informacije in smiselne predpostavke glede 
potrošnikovega položaja med trajanjem 
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predlagane kreditne pogodbe. predlagane kreditne pogodbe.

Države članice prav tako zagotovijo, da so 
vse zahteve za posredovanje podatkov 
omejene na potrebe postopka ocenjevanja 
kreditne sposobnosti ter da se podatki, 
zbrani v tem okviru, ne uporabljajo v 
druge namene. Potrošnik ima popoln 
dostop do vseh podatkov v zvezi z 
njegovim osebnim položajem ter jih lahko 
po potrebi popravi.

Or. en

Predlog spremembe 241
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Poleg ocene kreditne sposobnosti 
potrošnika države članice zagotovijo, da 
dajalci kreditov in kreditni posredniki 
pridobijo potrebne informacije o 
potrošnikovem osebnem in finančnem 
položaju ter njegovih željah in ciljih ter da 
preučijo dovolj veliko število kreditnih 
pogodb iz svoje palete produktov, da 
izberejo produkte, ki niso ustrezni za 
potrošnika glede na njegove potrebe, 
finančni položaj in osebne okoliščine. Pri 
preučevanju se opirajo na najnovejše 
informacije in smiselne predpostavke 
glede potrošnikovega položaja med 
trajanjem predlagane kreditne pogodbe.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 242
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Poleg ocene kreditne sposobnosti 
potrošnika države članice zagotovijo, da 
dajalci kreditov in kreditni posredniki 
pridobijo potrebne informacije o 
potrošnikovem osebnem in finančnem 
položaju ter njegovih željah in ciljih ter da 
preučijo dovolj veliko število kreditnih 
pogodb iz svoje palete produktov, da 
izberejo produkte, ki niso ustrezni za 
potrošnika glede na njegove potrebe, 
finančni položaj in osebne okoliščine. Pri 
preučevanju se opirajo na najnovejše 
informacije in smiselne predpostavke 
glede potrošnikovega položaja med 
trajanjem predlagane kreditne pogodbe.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Besedilo pomeni, da mora dajalec kredita dvakrat zahtevati informacije od potrošnika, 
najprej za oceno kreditne sposobnosti in po opravljeni oceni še za izpolnitev obveznosti tega 
odstavka. To ustvarja nepotrebno birokracijo.

Predlog spremembe 243
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je v skladu s členom 26 ter 
pogoji iz členov 27 in 28 pooblaščena, da 
določi in spremeni merila, ki se 
upoštevajo pri oceni kreditne sposobnosti 
v skladu z odstavkom 1 tega člena in 
zagotavljanju, da kreditni produkti niso 
ustrezni za potrošnika, kot je določeno v 
odstavku 4 tega člena.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 244
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da potrošniki 
dajalcem kreditov in, kjer je primerno, 
kreditnim posrednikom zagotovijo 
popolne in točne informacije o svojem
finančnem položaju in osebnih okoliščinah 
v okviru vloge za kredit. Te informacije 
morajo biti po potrebi podprte z dokazili iz 
neodvisno preverljivih virov.

1. Države članice zagotovijo, da dajalci
kreditov in, kjer je primerno, kreditni 
posredniki od potrošnikov zahtevajo vse 
potrebne informacije o njihovem
finančnem položaju in osebnih okoliščinah 
v okviru vloge za kredit. Te informacije 
morajo biti po potrebi podprte z dokazili iz 
neodvisno preverljivih virov.

Or. en

Predlog spremembe 245
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva informacije, ki jih mora 
potrošnik zagotoviti, da lahko dajalec 
kredita opravi temeljito oceno njegove 
kreditne sposobnosti in se odloči o 
odobritvi ali neodobritvi kredita, države 
članice zagotovijo, da dajalci kreditov v 
fazi pred sklenitvijo pogodbe jasno 
določijo, katere informacije, vključno z –
po potrebi – neodvisno preverljivimi 
dokazili, mora zagotoviti potrošnik. Države 
članice zagotovijo tudi, da dajalci kreditov 
navedejo točne roke, v katerih morajo 
potrošniki zagotoviti te informacije.

Kar zadeva informacije, ki jih je treba 
zahtevati od potrošnika v skladu z 
odstavkom 1, države članice zagotovijo, da 
dajalci kreditov v fazi pred sklenitvijo 
pogodbe jasno določijo, katere informacije, 
vključno z – po potrebi – neodvisno 
preverljivimi dokazili, mora zagotoviti 
potrošnik Države članice zagotovijo tudi, 
da dajalci kreditov navedejo točne roke, v 
katerih morajo potrošniki zagotoviti te 
informacije.

Or. en
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Predlog spremembe 246
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da dajalci 
kreditov in, kjer je primerno, posredniki 
kreditov z ustrezno skrbnostjo preverijo, 
da je potrošnik zagotovil ustrezne 
informacije, kot so zahtevane v odstavku 
1. Države članice zagotovijo, da, potem ko 
je bila narejena ponudba za kredit, 
potrošnik ni kaznovan, če ne more 
zagotoviti popolnih informacij, ker dajalec 
kredita ali, kjer je primerno, kreditni 
posrednik teh informacij ni zahteval od 
potrošnika ali ni z ustrezno skrbnostjo 
zagotovil, da bodo te informacije 
zagotovljene.

Or. en

Predlog spremembe 247
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica zagotovi, da imajo 
vsi dajalci kreditov nediskriminatoren 
dostop do zbirk podatkov, ki se v zadevni 
državi članici uporabljajo za ocenjevanje 
kreditne sposobnosti potrošnikov in 
spremljanje njihovega izpolnjevanja 
kreditnih obveznosti med trajanjem 
kreditne pogodbe. K tem zbirkam podatkov 
spadajo zbirke podatkov, ki jih upravljajo 
zasebni kreditni uradi in javni kreditni 
registri.

1. Vsaka država članica zagotovi, da imajo 
vsi dajalci kreditov nediskriminatoren 
dostop do zbirk podatkov, ki se v zadevni 
državi članici uporabljajo za ocenjevanje 
kreditne sposobnosti potrošnikov in 
spremljanje njihovega izpolnjevanja 
kreditnih obveznosti med trajanjem 
kreditne pogodbe. K tem zbirkam podatkov 
spadajo zbirke podatkov, ki jih upravljajo 
zasebni kreditni uradi in javni kreditni 
registri.
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Na čezmejni ravni se sme izmenjevati 
samo negativne kreditne podatke, 
vključno z informacijami o njihovi 
odsotnosti.  

Or. en

Predlog spremembe 248
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je v skladu s členom 26 ter 
pogoji iz členov 27 in 28 pooblaščena, da 
opredeli enotna merila za registracijo 
kreditov in pogoje za obdelavo podatkov, 
ki se uporabljajo za zbirke podatkov iz 
odstavka 1 tega člena.

črtano

Zlasti se v teh delegiranih aktih določijo 
pragi za registracijo, ki se uporabljajo za 
te zbirke podatkov, in dogovorjene 
opredelitve ključnih izrazov, ki se 
uporabljajo v teh zbirkah podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Ta prenos pooblastil lahko povzroči obveznost vzpostavljanja zbirk podatkov z pozitivnimi 
kreditnimi podatki. Trenutno se na Finskem lahko vzpostavljajo le zbirke podatkov z 
negativnimi kreditnimi podatki. Spremembe, ki vplivajo na pomembne splošne politike, kot je 
na primer zaščita podatkov, ne bi smele biti uvedene z delegiranimi akti.

Predlog spremembe 249
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je v skladu s členom 26 ter 
pogoji iz členov 27 in 28 pooblaščena, da 
opredeli enotna merila za registracijo 
kreditov in pogoje za obdelavo podatkov, 
ki se uporabljajo za zbirke podatkov iz 
odstavka 1 tega člena.

črtano

Zlasti se v teh delegiranih aktih določijo 
pragi za registracijo, ki se uporabljajo za 
te zbirke podatkov, in dogovorjene 
opredelitve ključnih izrazov, ki se 
uporabljajo v teh zbirkah podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Ker imajo kreditne pisarne v industriji finančnih storitev pomembno vlogo, ni primerno, da se 
tovrstne opredelitve izvajajo z delegiranimi akti. Opredelitev enotnih meril za registracijo 
kreditov in pogojev za obdelavo podatkov bi za kreditne registre, predvsem pa za potrošnike 
in dajalce kreditov, pomenila visoke stroške. Ni dokazov, da bi se ti stroški upravičili z 
učinkovitim povečanjem trga hipotekarnih posojil.  Prišlo bi lahko do nepričakovanih 
posledic.

Predlog spremembe 250
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je v skladu s členom 26 ter pogoji 
iz členov 27 in 28 pooblaščena, da opredeli 
enotna merila za registracijo kreditov in 
pogoje za obdelavo podatkov, ki se 
uporabljajo za zbirke podatkov iz odstavka 
1 tega člena.

Komisija je v skladu s členom 26 ter pogoji 
iz členov 27 in 28 pooblaščena, da opredeli 
enotna merila za registracijo kreditov z 
negativnimi kreditnimi podatki in pogoje 
za obdelavo podatkov, ki se uporabljajo za 
zbirke podatkov iz odstavka 1 tega člena.

Or. en
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Predlog spremembe 251
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Države članice zagotovijo, da se 
odločitve, ki jih sprejmejo organi, 
zadolženi za varstvo podatkov, ali sodišča 
v matični državi članici potrošnika 
oziroma organi ali sodišča v drugih 
državah članicah, iz katerih izvirajo 
podatki o potrošniku, spoštujejo in 
izvajajo v vseh drugih državah članicah 
na enak način in ne da bi bilo potrošniku 
treba sprožiti dodatne upravne ali sodne 
postopke. Tovrstne odločitve med drugim 
zajemajo primere napačnih ali napačno 
dodeljenih podatkov, nepravilno zbranih 
podatkov, nepravilnih domnev, spornih 
podatkov ter vse ukrepe, ki izhajajo iz 
tega, tudi izbris, popravke, komentarje ali 
prepoved uporabe teh podatkov. Države 
članice zagotovijo, da se potrošnike 
obvesti o čezmejni izmenjavi njihovih 
podatkov.
Če je treba popraviti podatke, imajo 
potrošniki pravico do ponovne ocene 
njihove kreditne sposobnosti ter 
posledičnih prilagoditev njihovih 
kreditnih pogodb, pa tudi do odškodnine 
za škodo, ki nastane pri tem.

Or. en

Predlog spremembe 252
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene te direktive pomeni 1. Za namene te direktive pomeni 
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„svetovanje“ storitev, ki je ločena od 
odobritve kredita. Takšna storitev se lahko 
ponuja kot svetovanje samo, kadar je 
plačilo posameznika, ki opravlja to 
storitev, pregledno za potrošnika.

„neodvisno svetovanje o stanovanjskem 
posojilu“ storitev, ki je ločena od odobritve 
kredita. Takšna storitev se lahko ponuja kot 
neodvisno svetovanje o stanovanjskem 
posojilu samo, kadar je plačilo 
posameznika, ki opravlja to storitev, 
pregledno za potrošnika in kadar ni 
navzkrižja interesov s potrošnikom.
Svetovalci za stanovanjska posojila se 
lahko imajo za neodvisne le, če upoštevajo 
celoten trg.

Or. en

Predlog spremembe 253
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita ali kreditni posrednik potrošnika v 
okviru določenega posla obvesti, ali je 
svetovanje zagotovljeno oziroma ali bo 
zagotovljeno. To se lahko stori z dodatnimi 
predpogodbenimi informacijami. V 
primeru svetovanja potrošnikom države 
članice poleg zahtev iz členov 5 in 6 
zagotovijo, da dajalci kreditov in kreditni 
posredniki:

2. Države članice zagotovijo, da dajalec 
kredita ali kreditni posrednik potrošnika v 
okviru določenega posla obvesti, ali bo 
svetovanje zagotovljeno, in, kjer je 
primerno, navede strošek, ki ga za 
svetovanje plača potrošnik. To se lahko 
stori z dodatnimi predpogodbenimi 
informacijami. V primeru svetovanja 
potrošnikom države članice poleg zahtev iz 
členov 5 in 6 zagotovijo, da dajalci 
kreditov in kreditni posredniki:

Or. en

Obrazložitev

Razlaga besedila, ki sedaj jasno razlikuje med primeri, ko ni svetovanja, in primeri, ko je 
svetovanje zagotovljeno.

Predlog spremembe 254
Phil Prendergast
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Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preučijo dovolj veliko število kreditnih 
pogodb, ki so na voljo na trgu, da lahko 
potrošniku priporočijo najustreznejše 
kreditne pogodbe glede na njegove 
potrebe, finančni položaj in osebne 
okoliščine;

(a) preučijo dovolj veliko število kreditnih 
pogodb in ponudnikov, ki so na voljo na 
trgu, da lahko potrošniku priporočijo 
najustreznejše kreditne pogodbe glede na 
njegove potrebe, finančni položaj in osebne 
okoliščine;

Or. en

Predlog spremembe 255
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preučijo dovolj veliko število kreditnih 
pogodb, ki so na voljo na trgu, da lahko 
potrošniku priporočijo najustreznejše
kreditne pogodbe glede na njegove 
potrebe, finančni položaj in osebne 
okoliščine;

(a) razkrijejo potrošniku paleto kreditnih 
pogodb, ki jih imajo za ustrezne, da 
potrošnik razume podlago za priporočilo 
ustrezne kreditne pogodbe glede na 
njegove potrebe, finančni položaj in osebne 
okoliščine;

Or. en

Predlog spremembe 256
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preučijo dovolj veliko število kreditnih 
pogodb, ki so na voljo na trgu, da lahko 
potrošniku priporočijo najustreznejše 
kreditne pogodbe glede na njegove 
potrebe, finančni položaj in osebne 

(a) preučijo dovolj veliko število kreditnih 
pogodb, ki so na voljo v paleti produktov, 
ki jih ponuja dajalec kreditov ali kreditni 
posrednik, da lahko potrošniku priporočijo 
najustreznejše kreditne pogodbe glede na 
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okoliščine; njegove potrebe, finančni položaj in osebne 
okoliščine;

Or. en

Obrazložitev

Nerealistično bi bilo od dajalcev kreditov zahtevati zagotavljanje nasvetov o ponudbi drugih 
dajalcev kreditov.

Predlog spremembe 257
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b a) neodvisno svetovanje o 
stanovanjskem posojilu, ki ga ponujajo 
dajalci kreditov in posredniki, se opremi z 
ustreznimi dokumenti za potrošnika.

Or. en

Predlog spremembe 258
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Države članice poskrbijo za neodvisne 
subjekte, ki jih podpira vlada in ki 
potrošnikom zagotavljajo jasne in 
nepristranske informacije o dovolj obsežni 
ponudbi kreditnih pogodb, ki so na voljo 
na trgu.

Or. en
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Obrazložitev

Neodvisni organi bi lahko potrošnikom posredovali objektivne in nepristranske informacije. 
Ta možnost bi dopolnjevala ali nadomeščala nasvete, ki jih ponujajo dajalci kreditov in 
kreditni posredniki.

Predlog spremembe 259
Damien Abad

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ima 
potrošnik zakonsko ali pogodbeno pravico, 
da svoje obveznosti iz kreditne pogodbe 
izpolni pred njenim iztekom. V takšnih 
primerih je upravičen do zmanjšanja 
skupnih stroškov kredita, sestavljenega iz 
obresti in stroškov v preostalem obdobju 
trajanja pogodbe.

1. Države članice zagotovijo, da ima 
potrošnik zakonsko pravico, da svoje 
obveznosti iz kreditne pogodbe izpolni 
pred njenim iztekom. V takšnih primerih je 
upravičen do zmanjšanja skupnih stroškov 
kredita, sestavljenega iz obresti in stroškov 
v preostalem obdobju trajanja pogodbe.

Or. fr

Predlog spremembe 260
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ima 
potrošnik zakonsko ali pogodbeno pravico, 
da svoje obveznosti iz kreditne pogodbe 
izpolni pred njenim iztekom. V takšnih 
primerih je upravičen do zmanjšanja 
skupnih stroškov kredita, sestavljenega iz 
obresti in stroškov v preostalem obdobju 
trajanja pogodbe.

1. Države članice zagotovijo, da ima 
potrošnik zakonsko ali pogodbeno pravico, 
da svoje obveznosti iz kreditne pogodbe v 
celoti ali delno izpolni pred njenim 
iztekom. V takšnih primerih je upravičen 
do zmanjšanja skupnih stroškov kredita, 
sestavljenega iz obresti in stroškov v 
preostalem obdobju trajanja pogodbe.

Or. en
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Obrazložitev

Uskladitev s členom 16(1) direktive o potrošniških kreditih. Pomembno je, da ima potrošnik 
pravico, da predčasno delno odplača posojilo.

Predlog spremembe 261
María Irigoyen Pérez

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ima 
potrošnik zakonsko ali pogodbeno pravico, 
da svoje obveznosti iz kreditne pogodbe 
izpolni pred njenim iztekom. V takšnih 
primerih je upravičen do zmanjšanja 
skupnih stroškov kredita, sestavljenega iz 
obresti in stroškov v preostalem obdobju 
trajanja pogodbe.

1. Države članice zagotovijo, da ima 
potrošnik zakonsko pravico, da svoje 
obveznosti iz kreditne pogodbe izpolni 
pred njenim iztekom. V takšnih primerih je 
upravičen do zmanjšanja skupnih stroškov 
kredita, sestavljenega iz obresti in stroškov 
v preostalem obdobju trajanja pogodbe.

Or. es

Predlog spremembe 262
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ima 
potrošnik zakonsko ali pogodbeno pravico, 
da svoje obveznosti iz kreditne pogodbe 
izpolni pred njenim iztekom. V takšnih 
primerih je upravičen do zmanjšanja 
skupnih stroškov kredita, sestavljenega iz 
obresti in stroškov v preostalem obdobju 
trajanja pogodbe.

1. Države članice zagotovijo, da ima 
potrošnik zakonsko pravico, da svoje 
obveznosti iz kreditne pogodbe izpolni 
pred njenim iztekom. V takšnih primerih je 
upravičen do zmanjšanja skupnih stroškov 
kredita, sestavljenega iz obresti in stroškov 
v preostalem obdobju trajanja pogodbe.

Or. en
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Obrazložitev

Potrošniki morajo imeti vedno pravico, da predčasno poplačajo posojilo v skladu s pogoji iz 
tega člena.

Predlog spremembe 263
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo, da za 
uveljavljanje pravice iz odstavka 1 veljajo 
nekateri pogoji. Takšni pogoji lahko 
vključujejo časovne omejitve glede 
uveljavljanja pravice, različno obravnavo 
glede na vrsto posojilne obrestne mere ali 
omejitve glede okoliščin, v katerih se 
lahko pravica uveljavlja. Države članice 
lahko tudi določijo, da mora biti dajalec 
kredita upravičen do poštenega in 
objektivno upravičenega nadomestila za 
morebitne stroške, ki so neposredno 
povezani s predčasnim odplačilom kredita. 
Če predčasno odplačilo spada v obdobje, 
za katerega je bila dogovorjena fiksna 
obrestna mera, se lahko v vsakem primeru 
določi, da je uveljavljanje te pravice 
odvisno od tega, ali na strani potrošnika 
obstaja poseben interes.

Države članice zagotovijo, da se na 
njihovih trgih upoštevajo naslednja 
načela:

a) potrošnik ima pravico kadar koli 
predčasno odplačati kredit.
b) pristojbine za predčasno odplačilo niso 
dovoljene. Države članice lahko omejijo 
znesek nadomestila za predčasno 
odplačilo ali pa ga ne uporabljajo, 
odvisno od značilnosti domačega trga 
posojil.
c) če nadomestilo ni že točno določeno ali 
omejeno na nižji ravni, se izračuna z 
natančno opredeljeno in pregledno 
metodo. Potrošniki, ki se odločijo za 
predčasno odplačilo, prejmejo 
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nadomestilo, če se predčasno odplačilo 
opravi v času, ko so tržne obrestne mere 
take, da ima korist dajalec kredita.
d) potrošnike se obvesti, da imajo pravico 
do predčasnega odplačila, in seznani z 
zneskom pričakovanega nadomestila že 
pred sklenitvijo pogodbe, in sicer v skladu 
z značilnostmi v posamezni državi.

e) pogodbe s spremenljivo obrestno mero 
ne dovoljujejo nadomestil v primeru 
predčasnega odplačila.
f) kadar gre za pogodbe s fiksno obrestno 
mero, je predčasno odplačilo brez 
nadomestila dovoljeno do izteka obdobja, 
za katerega je določena obrestna mera. 
Države članice lahko določijo, kako dolgo 
lahko traja to obdobje.
g) v primeru refinanciranja kredita pri 
drugem dajalcu kredita se morebitne 
pristojbine za registracijo hipoteke 
omejijo ali izključijo.
h) pogodbe lahko vsebujejo druge 
možnosti za predčasno odplačilo brez 
nadomestila.

Or. en

Predlog spremembe 264
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo, da za 
uveljavljanje pravice iz odstavka 1 veljajo 
nekateri pogoji. Takšni pogoji lahko 
vključujejo časovne omejitve glede 
uveljavljanja pravice, različno obravnavo 
glede na vrsto posojilne obrestne mere ali 
omejitve glede okoliščin, v katerih se lahko 
pravica uveljavlja. Države članice lahko 
tudi določijo, da mora biti dajalec kredita 

Države članice lahko določijo, da za 
uveljavljanje pravice iz odstavka 1 veljajo
nekateri pogoji. Takšni pogoji lahko 
vključujejo časovne omejitve glede 
uveljavljanja pravice, različno obravnavo 
glede na vrsto posojilne obrestne mere ali 
omejitve glede okoliščin, v katerih se lahko 
pravica uveljavlja. Države članice lahko 
tudi določijo, da mora biti dajalec kredita 
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upravičen do poštenega in objektivno 
upravičenega nadomestila za morebitne 
stroške, ki so neposredno povezani s 
predčasnim odplačilom kredita. Če 
predčasno odplačilo spada v obdobje, za 
katerega je bila dogovorjena fiksna 
obrestna mera, se lahko v vsakem primeru 
določi, da je uveljavljanje te pravice 
odvisno od tega, ali na strani potrošnika 
obstaja poseben interes.

upravičen do poštenega in objektivno 
upravičenega nadomestila za morebitne 
stroške, ki so neposredno povezani s 
predčasnim odplačilom kredita. Če 
predčasno odplačilo spada v obdobje, za 
katerega je bila dogovorjena fiksna 
posojilna obrestna mera, se lahko v vsakem 
primeru določi, da je uveljavljanje te 
pravice odvisno od tega, ali na strani 
potrošnika obstaja upravičen interes.

Or. de

Predlog spremembe 265
Kurt Lechner

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo, da za 
uveljavljanje pravice iz odstavka 1 veljajo 
nekateri pogoji. Takšni pogoji lahko 
vključujejo časovne omejitve glede 
uveljavljanja pravice, različno obravnavo 
glede na vrsto posojilne obrestne mere ali 
omejitve glede okoliščin, v katerih se lahko 
pravica uveljavlja. Države članice lahko 
tudi določijo, da mora biti dajalec kredita 
upravičen do poštenega in objektivno 
upravičenega nadomestila za morebitne 
stroške, ki so neposredno povezani s 
predčasnim odplačilom kredita. Če 
predčasno odplačilo spada v obdobje, za 
katerega je bila dogovorjena fiksna 
obrestna mera, se lahko v vsakem primeru 
določi, da je uveljavljanje te pravice 
odvisno od tega, ali na strani potrošnika 
obstaja poseben interes.

Države članice lahko določijo, da za 
uveljavljanje pravice iz odstavka 1 veljajo 
nekateri pogoji. Takšni pogoji lahko 
vključujejo časovne omejitve glede 
uveljavljanja pravice, različno obravnavo 
glede na vrsto posojilne obrestne mere ali 
omejitve glede okoliščin, v katerih se lahko 
pravica uveljavlja. Države članice lahko 
tudi določijo, da mora biti dajalec kredita 
upravičen do poštenega in objektivno 
upravičenega nadomestila za morebitne 
stroške, ki so neposredno povezani s 
predčasnim odplačilom kredita. Če 
predčasno odplačilo spada v obdobje, za 
katerega je bila ob sklenitvi kreditne 
pogodbe ali kasneje dogovorjena fiksna 
obrestna mera, se lahko v vsakem primeru 
določi, da je uveljavljanje te pravice 
odvisno od tega, ali na strani potrošnika 
obstaja poseben interes.

Or. de
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Predlog spremembe 266
Damien Abad

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo, da za 
uveljavljanje pravice iz odstavka 1 veljajo 
nekateri pogoji. Takšni pogoji lahko 
vključujejo časovne omejitve glede 
uveljavljanja pravice, različno obravnavo 
glede na vrsto posojilne obrestne mere ali 
omejitve glede okoliščin, v katerih se 
lahko pravica uveljavlja. Države članice 
lahko tudi določijo, da mora biti dajalec 
kredita upravičen do poštenega in 
objektivno upravičenega nadomestila za 
morebitne stroške, ki so neposredno 
povezani s predčasnim odplačilom kredita. 
Če predčasno odplačilo spada v obdobje, 
za katerega je bila dogovorjena fiksna 
obrestna mera, se lahko v vsakem primeru 
določi, da je uveljavljanje te pravice 
odvisno od tega, ali na strani potrošnika 
obstaja poseben interes.

Države članice lahko tudi določijo, da 
mora biti dajalec kredita upravičen do 
poštenega nadomestila, če je to 
upravičeno, za morebitne stroške, ki so 
neposredno povezani s predčasnim 
odplačilom kredita. To nadomestilo se 
potem izračuna na pregleden način, ki se 
določi vnaprej ob podpisu pogodbe.

Potrošnik mora biti jasno obveščen o svoji 
pravici iz odstavka 1 ter o znesku 
kompenzacijskega nadomestila ali 
prvinah, ki določajo njegov izračun.

Or. fr

Predlog spremembe 267
María Irigoyen Pérez

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo, da za 
uveljavljanje pravice iz odstavka 1 veljajo 
nekateri pogoji. Takšni pogoji lahko 
vključujejo časovne omejitve glede 

Države članice zagotovijo, da dajalci 
kreditov ne kaznujejo potrošnikov, ki 
uveljavljajo pravice iz odstavka 1, in 
ohranijo nadomestilo za dajalca kredita, 
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uveljavljanja pravice, različno obravnavo 
glede na vrsto posojilne obrestne mere ali 
omejitve glede okoliščin, v katerih se 
lahko pravica uveljavlja. Države članice 
lahko tudi določijo, da mora biti dajalec 
kredita upravičen do poštenega in 
objektivno upravičenega nadomestila za 
morebitne stroške, ki so neposredno 
povezani s predčasnim odplačilom kredita.
Če predčasno odplačilo spada v obdobje, 
za katerega je bila dogovorjena fiksna 
obrestna mera, se lahko v vsakem primeru 
določi, da je uveljavljanje te pravice 
odvisno od tega, ali na strani potrošnika 
obstaja poseben interes.

dokler je zagotovljena učinkovitost trga.

Or. es

Predlog spremembe 268
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo, da za 
uveljavljanje pravice iz odstavka 1 veljajo 
nekateri pogoji. Takšni pogoji lahko 
vključujejo časovne omejitve glede 
uveljavljanja pravice, različno obravnavo 
glede na vrsto posojilne obrestne mere ali 
omejitve glede okoliščin, v katerih se lahko 
pravica uveljavlja. Države članice lahko
tudi določijo, da mora biti dajalec kredita 
upravičen do poštenega in objektivno 
upravičenega nadomestila za morebitne 
stroške, ki so neposredno povezani s 
predčasnim odplačilom kredita. Če 
predčasno odplačilo spada v obdobje, za 
katerega je bila dogovorjena fiksna 
obrestna mera, se lahko v vsakem primeru 
določi, da je uveljavljanje te pravice 
odvisno od tega, ali na strani potrošnika 
obstaja poseben interes.

Države članice lahko določijo, da za 
uveljavljanje pravice iz odstavka 1 veljajo 
nekateri pogoji. Takšni pogoji lahko 
vključujejo časovne omejitve glede 
uveljavljanja pravice, različno obravnavo 
glede na vrsto posojilne obrestne mere ali 
omejitve glede okoliščin, v katerih se lahko 
pravica uveljavlja. Kadar država članica 
določi takšne pogoje, uveljavljanje pravice 
iz odstavka 1 zaradi njih ne sme postati 
preveč zapleteno ali zahtevno za 
potrošnika.
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Države članice tudi določijo, da mora biti 
dajalec kredita upravičen do poštenega in 
objektivno upravičenega nadomestila za 
morebitne stroške in izgubo, ki so 
neposredno povezani s predčasnim 
odplačilom kredita. Če predčasno odplačilo 
spada v obdobje, za katerega je bila 
dogovorjena fiksna posojilna obrestna 
mera, se lahko v vsakem primeru določi, da 
je uveljavljanje te pravice odvisno od tega, 
ali na strani potrošnika obstaja upravičen
interes.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav bi morali imeti potrošniki vedno pravico predčasno odplačati kredit, lahko uporaba te 
pravice dajalcu kredita prinese finančno izgubo. Pravično bi bilo, če bi dajalci kredita prejeli 
nadomestilo za izgubo, neposredno povezano s predčasnim odplačilom. Način, na katerega se 
izračuna nadomestilo, mora biti za potrošnika kolikor mogoče pregleden.

Predlog spremembe 269
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar država članica določi takšne 
pogoje, uveljavljanje pravice iz odstavka 1 
zaradi njih ne sme postati preveč 
zapleteno ali zahtevno za potrošnika.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 270
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 18 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18 a
Cenitve stanovanjskih nepremičnin
1. Države članice zagotovijo, da cenilci, ki 
izvajajo oceno stanovanjske 
nepremičnine. ki se uporabi kot 
zavarovanje kreditne pogodbe, delo 
opravljajo v skladu z mednarodnimi 
standardi za izvajanje cenitev.
2. Države članice zagotovijo, da so cenilci, 
ki izvajajo ocene, ki jih dajalci kreditov 
uporabljajo za oceno zavarovanja, in tisti, 
ki so odgovorne za izbiro cenilca, 
dodeljevanje poročil o cenitvi ter 
spremljanje postopka cenitve, dovolj 
neodvisni od dajalcev kreditov, 
potrošnikov in, kjer je potrebno, od 
kreditnih posrednikov, da bi zagotovili 
objektivno in nepristransko oceno.
Države članice lahko določijo dodatna 
merila, ki se uporabijo za določanje 
strokovne usposobljenosti cenilcev, na 
primer akreditirane certifikate, potrjeno 
usposabljanje in spremljanje uspešnosti. 
Ta merila ne vključujejo zahteve, da mora 
imeti cenilec sedež na njihovem ozemlju.
Da bi zagotovili preglednost in natančnost 
poročil o cenitvi nepremičnin, države 
članice trgu posredujejo vse javne 
neprečiščene podatke, ki se nanašajo na 
nepremičnine in transakcije, tako da jih 
bo mogoče enostavno ponovno uporabiti.

Or. en

Obrazložitev

S sprejetjem skupnih standardov za cenitve bi olajšali spodbujanje čezmejnega posojanja in 
povečali zanesljivost poročil o cenitvah nepremičnin v tuji državi. Postopek sprejemanja 
odločitve o odobritvi kredita mora biti strukturiran na način, ki omogoča, da so osebe, 
odgovorne za dodeljevanje cenitev nepremičnin in nadzor postopka, pri sprejemanju odločitev 
neodvisne. Ustrezno preverjanje strokovne usposobljenosti je bistveno za zagotovitev, da 
cenilec ravna v skladu s skupnim etičnim kodeksom. Prav tako sta nujni tudi točnost in 
razpoložljivost podatkov, kakor je izrecno zahtevano v direktivi 98/2003/ES.
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Predlog spremembe 271
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ iz člena 4 izdajo 
kreditnim posrednikom ustrezno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti iz 
člena 3(e) v domači državi članici. Takšno 
dovoljenje se dodeli na podlagi zahtev, ki 
so določene v domači državi članici 
kreditnega posrednika, pri čemer se 
upošteva izpolnjevanje poklicnih zahtev iz 
člena 20.

1. Kreditnim posrednikom ustrezno 
dovoljenje izda pristojni organ iz člena 4
ali jih registrira za opravljanje dejavnosti 
iz člena 3(e) v domači državi članici. 
Takšno dovoljenje se dodeli oziroma 
registracija izvede na podlagi zahtev, ki so 
določene v domači državi članici 
kreditnega posrednika, pri čemer se 
upošteva izpolnjevanje zahtev iz členov 6 
in 21. Kar je nadalje v tem besedilu 
navedeno za izdajo dovoljenja, velja tudi 
za registracijo.

Or. en

Obrazložitev

Z vidika varstva potrošnikov je bistveno, da morajo kreditni posredniki izpolnjevati zahteve iz 
členov 6 in 21. O tem, ali se postopek imenuje izdaja dovoljenja ali registracija, odločijo 
države članice glede na svojo upravno tradicijo. Ob tem je treba spomniti, da se po 
Direktivi 2002/92/ES za zavarovalne posrednike zahteva registracija.

Predlog spremembe 272
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organ iz člena 4 v domači državi članici
spremlja tekoče dejavnosti kreditnih 
posrednikov, ki so pridobili dovoljenje.

4. Države članice zagotovijo, da zadevni 
pristojni organ države članice gostiteljice 
iz člena 4 spremlja tekoče dejavnosti 
kreditnih posrednikov, ki so pridobili 
dovoljenje. Pristojni organ države 
gostiteljice ima pristojnost, da posreduje, 
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če pooblaščeni kreditni posrednik ne 
izpolnjuje svojih obveznosti in 
odgovornosti iz te direktive. Pristojni 
organi države gostiteljice smejo 
zadevnemu kreditnemu posredniku odreči 
pravico do poslovanja v tej državi, če 
utemeljeno sumijo, da ne izpolnjuje 
pogojev iz te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi bi morali imeti možnost, da še naprej ohranijo zahteve glede 
ravnanja in poročanje posrednikov, ki delujejo na območju njihove pristojnosti, da zagotovijo 
visoko raven varstva potrošnikov.

Predlog spremembe 273
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Države članice imajo pravico 
prepovedati plačila potrošnikov dajalcem 
kreditov in kreditnim posrednikom pred 
dejansko sklenitvijo kreditne pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Določba je potrebna za preprečevanje poskusov goljufije.

Predlog spremembe 274
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če ima kreditni posrednik podružnico v 
državi članici, ki ni njegova domača 
država članica, ima pristojni organ države 
članice, v kateri je podružnica, pravico 
zagotoviti, da so storitve, ki jih podružnica 
opravlja na njegovem ozemlju, v skladu z 
obveznostmi iz členov 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17 in 18 ter iz ukrepov po 
teh členih.
Pristojni organ države članice, v kateri je 
podružnica, ima pravico pregledati 
ureditev podružnice in zahtevati 
spremembe, ki so nujno potrebne, da 
lahko pristojni organ uveljavlja 
obveznosti iz členov 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17 in 18 ter iz ukrepov, 
sprejetih po teh členih, v zvezi s storitvami 
in/ali dejavnostmi, ki jih podružnica 
opravlja na ozemlju te države članice.

Or. en

Obrazložitev

Zagotavlja, da so pristojni organi države članice gostiteljice – glede na posledice za varstvo 
potrošnikov – zmožni urejati poslovanje na svojem ozemlju.

Predlog spremembe 275
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar država članica gostiteljica na 
podlagi jasnih in dokazljivih razlogov 
ugotovi, da kreditni posrednik, ki na 
podlagi načela svobode opravljanja storitev 
ali prek podružnice deluje na njenem 
ozemlju, krši obveznosti iz te direktive, o 
svojih ugotovitvah obvesti pristojni organ 
domače države članice, ki ustrezno ukrepa. 

4. Kadar država članica gostiteljica na 
podlagi jasnih in dokazljivih razlogov 
ugotovi, da kreditni posrednik, ki na 
podlagi načela svobode opravljanja storitev 
ali prek podružnice deluje na njenem 
ozemlju, krši obveznosti iz te direktive, ki 
ne podeljujejo pristojnosti pristojnemu 
organu države članice gostiteljice, o svojih 
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Kadar kreditni posrednik kljub ukrepom, ki 
jih je sprejel pristojni organ domače države 
članice, še naprej deluje na način, ki je 
nedvomno škodljiv za interese potrošnikov 
države članice gostiteljice ali pravilno 
delovanje trgov, velja naslednje:

ugotovitvah obvesti pristojni organ domače 
države članice, ki ustrezno ukrepa. Kadar 
kreditni posrednik kljub ukrepom, ki jih je 
sprejel pristojni organ domače države 
članice, še naprej deluje na način, ki je 
nedvomno škodljiv za interese potrošnikov 
države članice gostiteljice ali pravilno 
delovanje trgov, velja naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Zagotavlja, da so pristojni organi države članice gostiteljice – glede na posledice za varstvo 
potrošnikov – zmožni urejati poslovanje na svojem ozemlju.

Predlog spremembe 276
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Če pristojni organi države članice
gostiteljice ugotovijo, da kreditni 
posrednik s podružnico na njenem 
ozemlju krši zakonske ali podzakonske 
določbe, sprejete v tej državi v skladu s 
tistimi določbami te direktive, ki dajejo 
pooblastila pristojnim organom države 
članice gostiteljice, ti organi od zadevnega 
kreditnega posrednika zahtevajo, da 
konča svoje nezakonito ravnanje.
Kadar kreditni posrednik kljub ukrepom, 
ki jih je sprejel pristojni organ države 
članice gostiteljice, še naprej deluje na 
način, ki je nedvomno škodljiv za interese 
potrošnikov te države članice ali za 
pravilno delovanje trgov, velja naslednje:
(a) pristojni organ države članice 
gostiteljice, potem ko obvesti pristojni 
organ domače države članice, sprejme vse 
potrebne ukrepe za zaščito potrošnikov in 
pravilnega delovanja trgov, med drugim 
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kreditnim posrednikom kršiteljem tudi 
prepreči nadaljnje dejavnosti na njunih 
ozemljih. Komisijo brez nepotrebnega 
odlašanja obvesti o teh ukrepih;
(b) poleg tega lahko pristojni organ 
države članice gostiteljice o zadevi obvesti 
Evropski bančni organ in ga zaprosi za 
pomoč v skladu s členom 19 Uredbe (EU) 
št. 1093/2010. V takšnem primeru lahko 
Evropski bančni organ ukrepa v skladu s 
pooblastili, ki so mu dodeljena z 
navedenim členom.

Or. en

Obrazložitev

Zagotavlja, da so pristojni organi države članice gostiteljice – glede na posledice za varstvo 
potrošnikov – zmožni urejati poslovanje na svojem ozemlju.

Predlog spremembe 277
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo kazni za določene 
primere, ko potrošniki zavestno podajo 
nepopolne ali netočne informacije, da 
dobijo pozitivno oceno kreditne 
sposobnosti, medtem ko bi bila na podlagi 
popolnih in točnih informacij ocena 
njihove kreditne sposobnosti negativna, in 
nato niso sposobni izpolniti pogojev iz 
pogodbe, ter sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za zagotovitev izvajanja kazni.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 278
Cristian Silviu Buşoi
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Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice s pomočjo obstoječih 
organov, kjer je ustrezno, zagotovijo, da 
so vzpostavljeni ustrezni in učinkoviti 
pritožbeni postopki in druga pravna 
sredstva za izvensodno reševanje sporov v 
zvezi s pravicami in obveznostmi iz te 
direktive med dajalci kreditov in potrošniki 
ter med kreditnimi posredniki in 
potrošniki. Države članice zagotovijo tudi, 
da se vsi dajalci kreditov in kreditni 
posredniki člani enega ali več teh organov, 
ki izvajajo pritožbene postopke in 
uporabljajo druga pravna sredstva.

1. Države članice zagotovijo, da so 
vzpostavljeni ustrezni, neodvisni, 
uravnoteženi in učinkoviti pritožbeni 
postopki in druga pravna sredstva za 
izvensodno reševanje sporov v zvezi s 
pravicami in obveznostmi iz te direktive 
med dajalci kreditov in potrošniki ter med 
kreditnimi posredniki in potrošniki. Za to 
lahko uporabijo obstoječe organe, če so 
njihove storitve nevtralne in 
uravnotežene. Države članice zagotovijo 
tudi, da se vsi dajalci kreditov in kreditni 
posredniki člani enega ali več teh organov, 
ki izvajajo pritožbene postopke in 
uporabljajo druga pravna sredstva.

Or. en

Obrazložitev

V Evropi obstajajo ogromne razlike pri izvajanju shem alternativnega reševanja sporov. V 
nekaterih državah članicah so te sheme podvsem neodvisne od ponudnikov, v drugih pa ne.

Predlog spremembe 279
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pooblastila za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 6(4), 8(4), 9(3), 10(3), 
14(5) in 16(2) se prenesejo na Komisijo za 
neomejen čas po začetku veljavnosti te 
direktive.

1. Pooblastila za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 12(5) se prenesejo na 
Komisijo za nedoločen čas po začetku 
veljavnosti te direktive.

Or. en
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Obrazložitev

Tehnična sprememba zaradi prejšnjih predlogov sprememb.

Predlog spremembe 280
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekliče prenos pooblastil iz členov 
6(4), 8(4), 9(3), 10(3), 14(5) in 16(2).

1. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekliče prenos pooblastil iz člena 
12(5).

Or. en

Obrazložitev

Tehnična sprememba zaradi prejšnjih predlogov sprememb.

Predlog spremembe 281
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) oceno zadovoljstva potrošnikov z ESIS; (a) oceno zadovoljstva potrošnikov z ESIS 
in z njegovo uporabo;

Or. en

Predlog spremembe 282
María Irigoyen Pérez

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 2 – točka (a)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) oceno zadovoljstva potrošnikov z ESIS; a) oceno izvajanja ESIS in uporabe, 
razumevanja ter zadovoljstva potrošnikov 
z njim;

Or. es

Predlog spremembe 283
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Priloga I – Oddelek II – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) Za kreditne pogodbe z dogovorjeno 
fiksno posojilno obrestno mero v začetnem 
obdobju, ob izteku katerega se določi nova 
posojilna obrestna mera, ki se nato redno 
prilagaja v skladu z dogovorjenim 
kazalnikom, temelji izračun efektivne 
obrestne mere na predpostavki, da je na 
koncu obdobja fiksne posojilne obrestne 
mere posojilna obrestna mera enaka kot ob 
izračunu efektivne obrestne mere na 
podlagi vrednosti dogovorjenega kazalnika 
ob tem istem času.

(j) Za kreditne pogodbe z dogovorjeno 
fiksno posojilno obrestno mero v začetnem 
obdobju, ob izteku katerega se določi nova 
posojilna obrestna mera, ki se nato redno 
prilagaja v skladu z dogovorjenim 
kazalnikom, temelji izračun efektivne 
obrestne mere na predpostavki, da je na 
koncu obdobja fiksne posojilne obrestne 
mere posojilna obrestna mera enaka kot ob 
izračunu efektivne obrestne mere na 
podlagi vrednosti dogovorjenega kazalnika 
ob tem istem času. Kadar gre za kreditne 
pogodbe, pri katerih je obrestna mera 
fiksna, začetno obdobje pa traja vsaj pet 
let, in predvsem kadar se načrtuje, da bo 
to pogodbo nasledila nova pogodba s 
fiksno obrestno mero in je spremenljiva 
obrestna mera dogovorjena le, če se 
stranki še nista sporazumeli o novi 
pogodbi s fiksno obrestno mero, se 
upošteva zgolj začetna fiksna obrestna 
mera. 

Or. en

Predlog spremembe 284
Cristian Silviu Buşoi



PE475.786v01-00 108/116 AM\881849SL.doc

SL

Predlog direktive
Priloga II – DEL A – Vzorec ESIS – uvodno besedilo – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta dokument je bil sestavljen [datum], da 
bi odgovorili na vaša vprašanja. S tem 
dokumentom se ne obvezujemo, da bomo 
odobrili posojilo.

Ta dokument je bil sestavljen [datum], da 
bi odgovorili na vaša vprašanja. Dokument 
ni pravno zavezujoča ponudba, prav tako 
pa se z njim ne obvezujemo, da bomo 
odobrili posojilo.

Or. en

Obrazložitev

Potrošnikom je treba pojasniti, da ESIS ni pravno zavezujoča ponudba.

Predlog spremembe 285
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Priloga II – DEL A – Vzorec ESIS – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Posojilodajalec 1. Dajalec kredita (kjer je ustrezno) in 
kreditni posrednik

Or. en

Obrazložitev

Obveznost iz člena 9(2), ki pravi, da je treba zagotoviti ESIS, velja tudi za kreditne 
posrednike. Zato jih je treba dodati.

Predlog spremembe 286
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Priloga II – DEL A – Vzorec ESIS – točka 1 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadzorni organ: [ime in spletni naslov 
nadzornega organa]

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ti podatki nimajo dodane vrednosti in bi utegnili povzročiti zmedo, saj dajalec kredita že 
posreduje informacije o internih možnostih za pritožbo.

Predlog spremembe 287
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Priloga II – DEL A – Vzorec ESIS – točka 1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kontaktna oseba: [polni kontaktni podatki 
kontaktne osebe]

črtano

Or. en

Obrazložitev

Informacije o kontaktni osebi so odvečne, saj se lahko ime kontaktne osebe v obdobju 
odplačevanja kredita spremeni.

Predlog spremembe 288
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Priloga II – DEL A – Vzorec ESIS – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Višina vsakega obroka 5. Višina vsakega obroka pri posojilu z 
odplačilom glavnice

Or. en
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Obrazložitev

V primerjavi s točko 9 prvotnega obrazca ESIS navedba "višina vsakega obroka" ne upošteva 
hipotekarnih kreditov, pri katerih se odplačujejo samo obresti. ESIS mora poleg hipotekarnih 
kreditov z odplačilom glavnice obravnavati tudi hipotekarne kredite, pri katerih se 
odplačujejo samo obresti, ki so na voljo v nekaterih državah članicah. 

Predlog spremembe 289
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Priloga II – DEL A – Vzorec ESIS – rubrika 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ponazorilni amortizacijski načrt črtano
Ta razpredelnica prikazuje znesek, ki se 
plača [pogostost].
Obroki (stolpec [zadevna št.]) so vsota 
obresti, ki se plačajo (stolpec [zadevna 
št.]), glavnice, ki se plača (stolpec 
[zadevna št.]), in po potrebi drugih 
stroškov (stolpec [zadevna št.]). (po 
potrebi) Stroški v stolpcu „Drugi stroški“ 
se nanašajo na [seznam stroškov]. 
Preostanek glavnice (stolpec [zadevna št.]) 
je znesek posojila, ki ga je še treba 
odplačati po vsakem obroku.
[Znesek in valuta odobrenega posojila]:
[Trajanje posojila]
[Obrestna mera]
[Razpredelnica]
(po potrebi) [Opozorilo glede 
spreminjanja višine obrokov]

Or. en

Obrazložitev

Priporoča se, da se ponazorilni amortizacijski načrt zaradi količine informacij, ki jih vsebuje, 
premakne na konec obrazca ESIS.
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Predlog spremembe 290
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Priloga II – DEL A – Vzorec ESIS – točka 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(po potrebi) [Opozorilo glede spreminjanja 
višine obrokov]

(po potrebi) [Opozorilo glede spreminjanja 
višine obrokov in različni scenariji v 
odvisnosti od razvoja obrestne mere]

Or. en

Predlog spremembe 291
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Priloga II – DEL A – Vzorec ESIS – točka 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prepričajte se, da ste seznanjeni z vsemi 
ostalimi taksami in stroški (npr. notarski 
stroški), ki so povezani s tem posojilom.

Prosimo, da upoštevate naslednje stroške, 
ki so povezani s tem posojilom:

[Notarski stroški]
[Pristojbine za registracijo]
[Stroški cenitve]
[Davki, ki jih je treba plačati v skladu z 
nacionalno zakonodajo]
(po potrebi) [Vsi drugi stroški, povezani z 
obveznostmi tega posojila v skladu z 
nacionalno zakonodajo)]
(po potrebi) [Stroški drugih storitev v 
okviru pogodbe z dajalcem kredita (na 
primer stroški vodenja računa, 
zavarovanje ipd.) ].

Or. en
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Predlog spremembe 292
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Priloga II – DEL A – Vzorec ESIS – točka 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(po potrebi) Posojila ne morete predčasno 
odplačati.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 293
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Priloga II – DEL A – Vzorec ESIS – točka 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(po potrebi) Posojila ne morete predčasno 
odplačati.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Potrošnik mora vedno imeti možnost, da predčasno odplača posojilo.

Predlog spremembe 294
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Priloga II – DEL A – Vzorec ESIS – točka 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14 a. Ponazorilni amortizacijski načrt
Ta razpredelnica prikazuje znesek, ki se 
plača [pogostost].
Obroki (stolpec [zadevna št.]) so vsota 
obresti, ki se plačajo (stolpec [zadevna 
št.]), glavnice, ki se plača (stolpec 



AM\881849SL.doc 113/116 PE475.786v01-00

SL

[zadevna št.]), in po potrebi drugih 
stroškov (stolpec [zadevna št.]). Kjer je to 
ustrezno, se stroški v stolpcu „Drugi 
stroški“ nanašajo na [seznam stroškov]. 
Preostanek glavnice (stolpec [zadevna št.]) 
je znesek posojila, ki ga je še treba 
odplačati po vsakem obroku.
[Znesek in valuta odobrenega posojila]:
[Trajanje posojila]
[Obrestna mera]
[Razpredelnica]
[Opozorilo glede spreminjanja višine 
obrokov]

Or. en

Obrazložitev

Priporoča se, da se ponazorilni amortizacijski načrt zaradi količine informacij, ki jih vsebuje, 
premakne na konec obrazca ESIS.

Predlog spremembe 295
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Priloga II – DEL B – uvodni odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESIS se izpolni v skladu z naslednjimi 
navodili:

ESIS se izpolni v skladu z naslednjimi 
navodili, informacije pa morajo biti 
podane v enostavnem in jasnem jeziku, ki 
je razumljiv povprečnemu potrošniku:

Or. en

Obrazložitev

ESIS mora biti razumljiv povprečnemu potrošniku.

Predlog spremembe 296
Liem Hoang Ngoc
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Predlog direktive
Priloga II – DEL B – rubrika 6 – točka (4)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Če za obrestno mero velja, da se 
prilagaja, in višina obroka po posamezni 
prilagoditvi ni znana, lahko dajalec kredita 
v amortizacijskem načrtu za celotno 
trajanje kredita navede isto višino obroka. 
V tem primeru dajalec kredita 
posojilojemalca na to opozori tako, da 
vizualno različno prikaže znane in 
hipotetične zneske (npr. z uporabo 
različnih pisav, obrobami ali senčenjem). 
Poleg tega v jasno razumljivem besedilu 
pojasni, v katerih obdobjih se lahko zneski, 
navedeni v razpredelnici, spremenijo in 
zakaj. Dajalec kredita navede tudi: (1) po 
potrebi veljavne spodnje in zgornje meje, 
(2) primer, kako bi se višina obroka 
spremenila, če se obrestna mera poviša ali 
zniža za 1 % oziroma za višji odstotek, če 
je to bolj realno glede na običajna gibanja 
obrestne mere, in (3) v primeru zgornje 
meje višino obroka v najslabšem primeru.

(4) Če za obrestno mero velja, da se 
prilagaja, in višina obroka po posamezni 
prilagoditvi ni znana, lahko dajalec kredita 
v amortizacijskem načrtu za celotno 
trajanje kredita navede isto višino obroka. 
V tem primeru dajalec kredita potrošnika
na to opozori tako, da vizualno različno 
prikaže znane in hipotetične zneske (npr. z 
uporabo različnih pisav, obrobami ali 
senčenjem). Poleg tega v jasno 
razumljivem besedilu pojasni, v katerih 
obdobjih se lahko zneski, navedeni v 
razpredelnici, spremenijo in zakaj. Dajalec 
kredita navede tudi: 
(a) po potrebi veljavne spodnje in zgornje 
meje, 
(b) primer, kako bi se višina obroka 
spremenila, če se obrestna mera poviša ali 
zniža za 1 % oziroma za višji odstotek, če 
je to bolj realno glede na običajna gibanja 
obrestne mere; in 

(c) v primeru zgornje meje višino obroka v 
najslabšem primeru, če ni zgornje meje pa 
nazoren prikaz najslabšega primera, ki ga 
je mogoče podrobneje opredeliti z 
delegiranim aktom.

Or. en

Predlog spremembe 297
Liem Hoang Ngoc

Predlog direktive
Priloga II – DEL B – rubrika 7 – točka (2)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Dajalec kredita posamezne stroške 
navede po kategorijah, pri čemer navede 

(2) Dajalec kredita zagotovi razčlenjen 
seznam vseh stroškov, pri čemer navede 
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njihovo višini ter komu in kdaj jih je treba 
plačati. Če višina stroškov ni znana, 
navede možen razpon ali pa pojasni, kako 
se bodo izračunali.

njihovo višini ter komu in kdaj jih je treba 
plačati. Če višina stroškov ni znana, 
navede možen razpon ali pa pojasni, kako 
se bodo izračunali.

Or. en

Predlog spremembe 298
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Priloga II – DEL B – rubrika 7 – točka (2 a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 a) Dajalec kredita potrošnika obvesti o 
tem, da ima pravico uporabljati pomožne 
storitve ponudnika, ki ga izbere sam.

Or. en

Obrazložitev

Potrošnika je treba ustrezno obvestiti o njegovi pravici do izbire ponudnika pomožnih 
storitev.

Predlog spremembe 299
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

Predlog direktive
Priloga II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga II a
Minimalne zahteve glede usposobljenosti
1. Minimalne zahteve glede 
usposobljenosti osebja dajalcev kredita in 
kreditnih posrednikov vključujejo:
(a) ustrezno poznavanje hipotekarnih 
produktov in pomožnih storitev, ki se 
običajno ponudijo skupaj s temi produkti; 
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(b) ustrezno poznavanje zakonodaje v 
državi članici, v kateri se produkt ponuja;
(c) ustrezno poznavanje in razumevanje 
postopka nakupa nepremičnine v državi 
članici, v kateri se produkt ponuja;
(d) ustrezno poznavanje jamstvenih 
cenitev;
(e) ustrezno poznavanje organizacije in 
delovanja zemljiških knjig v državi 
članici, v kateri je zavarovanje s 
premoženjem; 
(f) ustrezno raven usposobljenosti na 
finančnem in gospodarskem področju;
(g) ustrezno poznavanje etike;
(h) sposobnost oceniti kreditno sposobnost 
potrošnika.
2. Ustrezna raven znanja in 
usposobljenosti se določi na podlagi:
(a) priznanih kvalifikacij, npr. diplom, 
potrdil, strokovnih tečajev, preizkusov 
usposobljenosti; ali
(b) strokovnih izkušenj, ki jih je mogoče 
opredeliti kot najmanjše število let dela na 
področjih, povezanih s ponujanjem, 
distribucijo ali posredovanjem kreditnih 
proizvodov.
3. Države članice lahko razlikujejo med 
ravnjo strokovnih zahtev za osebje 
dajalcev kredita ter za osebje kreditnih 
posrednikov in njihovo vodstvo.

Or. en


