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Ändringsförslag 102
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV om bostadslåneavtal

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV om bostadslåneavtal 
och kreditavtal med fastighetshypotek som 
säkerhet 

Or. en

Ändringsförslag 103
María Irigoyen Pérez

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sitt meddelande av den 
13 april 2011”Inremarknadsakten: 
Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten 
och stärka förtroendet för inre 
marknaden” (KOM(2011)0206) åtog sig 
kommissionen att ytterligare bidra till 
”förbättrat skydd för låntagare på 
hypotekslånemarknaden”.

Or. es

Ändringsförslag 104
María Irigoyen Pérez

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Finanskrisen har visat att ett oansvarigt 
beteende från marknadsaktörernas sida kan 

(3) Finanskrisen har visat att ett oansvarigt 
beteende från marknadsaktörernas sida kan 
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underminera det finansiella systemet och 
leda till ett bristande förtroende hos alla 
parter, i synnerhet konsumenterna, samt få 
allvarliga sociala och ekonomiska 
konsekvenser. Många konsumenter har 
tappat förtroendet för finanssektorn och 
låntagare har allt svårare att klara sina lån, 
vilket leder till att antalet 
betalningsförsummelser och 
tvångsförsäljningar ökar. Mot bakgrund av 
de problem som kommit i dagen under 
finanskrisen har kommissionen inom 
ramen för arbetet med att säkerställa en 
effektiv och konkurrenskraftig inre 
marknad lagt fram förslag till åtgärder 
avseende bostadslåneavtal. I detta ingår en 
tillförlitlig ram för kreditförmedling, i syfte 
att sörja för ansvarsfulla och tillförlitliga 
marknader i framtiden och återupprätta 
konsumenternas förtroende.25

underminera det finansiella systemet och 
leda till ett bristande förtroende hos alla 
parter, i synnerhet konsumenterna, samt få 
allvarliga sociala och ekonomiska 
konsekvenser. Många konsumenter har 
tappat förtroendet för finanssektorn och 
låntagare har allt svårare att klara sina lån, 
vilket leder till att antalet 
betalningsförsummelser och 
tvångsförsäljningar ökar. Mot bakgrund av 
de problem som kommit i dagen under 
finanskrisen har kommissionen, inom 
ramen för arbetet med att säkerställa en 
effektiv och konkurrenskraftig inre 
marknad som säkerställer finansiell 
stabilitet och konsumentskydd, lagt fram 
förslag till åtgärder avseende 
bostadslåneavtal. I detta ingår en 
tillförlitlig ram för kreditförmedling, i syfte 
att sörja för ansvarsfulla och tillförlitliga 
marknader i framtiden och återupprätta 
konsumenternas förtroende.25

Or. es

Ändringsförslag 105
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det tillämpliga regelverket bör ge 
konsumenterna förtroende för att 
kreditgivare och kreditförmedlare 
tillvaratar konsumentens intresse. Kravet 
att säkra en hög grad av rättvisa, ärlighet 
och professionalism inom branschen är en 
viktig aspekt när det gäller att säkerställa 
ett sådant konsumentförtroende. Detta 
direktiv bör föreskriva att institutet ska 
visa att man besitter relevant kunskap och 
kompetens, men medlemsstaterna bör 
själva kunna införa eller behålla sådana 

(16) Det tillämpliga regelverket bör ge 
konsumenterna förtroende för att 
kreditgivare och kreditförmedlare 
tillvaratar konsumentens intresse. Kravet 
att säkra en hög grad av rättvisa, ärlighet 
och professionalism inom branschen är en 
viktig aspekt när det gäller att säkerställa 
ett sådant konsumentförtroende. Detta 
direktiv bör föreskriva man besitter 
relevant kunskap och kompetens på 
institutnivå, liksom på personnivå i de fall 
en kreditförmedlare arbetar på egen hand 
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krav på enskilda fysiska personer. som fysisk person.

Or. en

Motivering

För att skydda konsumenterna och skapa lika spelregler är det viktigt att alla personer som 
är direkt inblandade i en kreditförsäljning eller kreditförmedling visar att man besitter den 
kunskap och kompetens som krävs för att fullgöra uppgiften, och detta bör även gälla 
kreditförmedlare som arbetar på egen hand som fysiska personer utan personal.

Ändringsförslag 106
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Kreditgivare och kreditförmedlare 
använder ofta reklam, som i allmänhet 
innehåller särskilda villkor, för att väcka 
konsumenternas intresse för en viss 
produkt. Konsumenterna bör därför 
skyddas mot otillbörlig eller vilseledande 
reklam och ha möjlighet att jämföra 
reklam. Det är nödvändigt med särskilda 
bestämmelser om reklam för 
bostadslåneavtal och om att en 
förteckning över uppgifter ska ingå i 
reklam- och marknadsföringsmaterial 
som riktar sig till konsumenter, så att de 
kan jämföra olika erbjudanden. Dessa 
bestämmelser måste beakta 
bostadslåneavtals särskilda egenskaper, 
t.ex. det förhållandet att konsumenten 
riskerar att förlora sin egendom om lånet 
inte betalas tillbaka. När det gäller reklam 
som inte innehåller någon information 
om kreditkostnaden bör medlemsstaterna 
i sin nationella lagstiftning kunna införa 
eller behålla krav på sådan information.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 107
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att säkerställa största möjliga 
öppenhet och förhindra missbruk till följd 
av eventuella intressekonflikter när 
konsumenterna anlitar kreditförmedlare bör 
kreditförmedlare åläggas viss 
informationsplikt innan de tillhandahåller 
sina tjänster. I denna informationsplikt bör 
det ingå att de informerar om sin identitet 
och sina förbindelser med kreditgivare, 
t.ex. om de överväger att använda 
produkter från många olika kreditgivare 
eller bara från ett mer begränsat antal 
kreditgivare. Kreditförmedlare som inte är 
knutna till en kreditgivare eller en grupp 
av kreditgivare bör dessutom informera 
konsumenterna om provision som den 
kreditgivare som de arbetar för ska betala 
och eventuella variationer inom denna 
provision.

(21) För att säkerställa största möjliga 
öppenhet och förhindra missbruk till följd 
av eventuella intressekonflikter när 
konsumenterna anlitar kreditförmedlare bör 
kreditförmedlare åläggas viss 
informationsplikt innan de tillhandahåller 
sina tjänster. I denna informationsplikt bör 
det ingå att de informerar om sin identitet 
och sina förbindelser med kreditgivare, 
t.ex. om de överväger att använda 
produkter från många olika kreditgivare 
eller bara från ett mer begränsat antal 
kreditgivare. Kreditförmedlare bör 
informera konsumenterna om provision 
som den kreditgivare som de arbetar för 
ska betala och eventuella variationer inom 
denna provision. Medlemsstaterna bör 
säkerställa lika spelregler genom att kräva 
jämförbar information om kreditgivarnas 
distributionskostnader.

Or. en

Motivering

Direkta kreditgivare eller anknutna kreditförmedlare bör åläggas krav avseende ersättning 
som är jämförbara med de som ålagts icke-anknutna kreditförmedlare, så att lika spelregler 
och lika konsumentskyddsnivåer kan säkerställas, liksom möjligheten att göra bättre 
jämförelser.

Ändringsförslag 108
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 24
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Vid en kreditprövning bör alla 
nödvändiga faktorer beaktas som kan 
påverka en konsuments utsikter att 
återbetala lånet under dess löptid, inklusive 
men inte enbart konsumentens inkomst, 
regelbundna utgifter, kreditomdöme, 
kredithistorik, förmåga att klara ändrade 
räntesatser samt andra existerande 
kreditförpliktelser. Ytterligare 
bestämmelser kan bli nödvändiga för att 
precisera de olika element som kan beaktas 
vid en kreditprövning. Medlemsstaterna 
kan utfärda riktlinjer om vilka metoder 
och kriterier som ska användas vid 
bedömningen av en konsuments 
kreditvärdighet, t.ex. genom att fastställa 
tak för belåningsgrad eller för 
förhållandet mellan lån och inkomst.

(24) Vid en kreditprövning bör alla 
nödvändiga faktorer beaktas som kan 
påverka en konsuments utsikter att 
återbetala lånet under dess löptid, inklusive 
men inte enbart konsumentens inkomst, 
regelbundna utgifter, kreditomdöme, 
kredithistorik, förmåga att klara ändrade 
räntesatser samt andra existerande 
kreditförpliktelser. Ytterligare 
bestämmelser kan bli nödvändiga för att 
precisera de olika element som kan beaktas 
vid en kreditprövning.

Or. en

Motivering

Detta är något som bättre hanteras genom kapitalkravsdirektivet.

Ändringsförslag 109
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) En negativ kreditprövning bör visa 
kreditgivaren att konsumenten inte har 
råd med krediten och att kreditgivaren 
följaktligen inte bör bevilja den. Ett sådant 
negativt resultat kan uppkomma av en 
mängd olika anledningar, bl.a. men inte 
bara efter en sökning i en databas eller ett 
negativt kreditomdöme. En kreditprövning 
med positivt resultat bör inte utgöra en 
skyldighet för kreditgivaren att ge kredit.

(25) Vid en negativ kreditprövning bör en 
kredit endast beviljas i undantagsfall.
Kreditprövningen bör dokumenteras i 
syfte att möjliggöra kontroll från 
tillsynsmyndighetens sida. Ett sådant 
negativt resultat kan uppkomma av en 
mängd olika anledningar, bl.a. men inte 
bara efter en sökning i en databas eller ett 
negativt kreditomdöme. En kreditprövning 
med positivt resultat bör inte utgöra en 
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skyldighet för kreditgivaren att ge kredit.

Or. de

Ändringsförslag 110
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) En negativ kreditprövning bör visa 
kreditgivaren att konsumenten inte har råd 
med krediten och att kreditgivaren 
följaktligen inte bör bevilja den. Ett sådant 
negativt resultat kan uppkomma av en 
mängd olika anledningar, bl.a. men inte 
bara efter en sökning i en databas eller ett 
negativt kreditomdöme. En kreditprövning 
med positivt resultat bör inte utgöra en 
skyldighet för kreditgivaren att ge kredit.

(25) En negativ kreditprövning bör visa 
kreditgivaren att konsumenten inte har råd 
med krediten. Ett sådant negativt resultat 
kan uppkomma av en mängd olika 
anledningar, bl.a. men inte bara efter en 
sökning i en databas eller ett negativt 
kreditomdöme. En kreditprövning med 
positivt resultat bör inte utgöra en 
skyldighet för kreditgivaren att ge kredit.

Or. en

Ändringsförslag 111
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För att underlätta kreditprövningen 
bör konsumenten ge kreditgivaren eller 
kreditförmedlaren alla tillgängliga 
relevanta uppgifter om sin ekonomiska 
situation och personliga omständigheter.
Konsumenten bör dock inte bestraffas om 
han eller hon inte har möjlighet att lämna 
vissa uppgifter eller bedömningar av hur 
den egna ekonomiska situationen kommer 
att utvecklas i framtiden. Om konsumenten 
medvetet lämnar ofullständiga eller 

(26) För att underlätta kreditprövningen 
bör konsumenten ge kreditgivaren alla 
tillgängliga relevanta uppgifter om sin 
ekonomiska situation och personliga 
omständigheter. Konsumenten bör dock 
inte bestraffas om han eller hon inte har 
möjlighet att lämna vissa uppgifter eller 
bedömningar av hur den egna ekonomiska 
situationen kommer att utvecklas i 
framtiden. Om konsumenten medvetet 
lämnar ofullständiga eller felaktiga 
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felaktiga uppgifter bör medlemsstaterna ha 
möjlighet att fastställa lämpliga sanktioner.

uppgifter bör medlemsstaterna ha 
möjlighet att fastställa lämpliga sanktioner.

Or. en

Motivering

Kreditförmedlare är inte ansvariga för att göra någon kreditprövning och har inte tillgång till 
samma information som kreditgivaren, så de bör inte nämnas i detta sammanhang.

Ändringsförslag 112
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) När ett beslut om att avslå en 
kreditansökan har fattats på grundval av 
uppgifter som inhämtats genom sökning i 
en databas eller därför att uppgifter saknas 
där, bör kreditgivaren informera 
konsumenten om detta, om namnet på den 
databas som utnyttjats och annat i 
direktiv 95/46/EG. På så sätt kan denne vid 
behov utöva sin rätt att vid behov rätta, 
utplåna eller blockera personuppgifter om 
sig i denna. Om ett beslut om att avslå en 
kreditansökan fattas utifrån ett 
automatiserat beslut eller systematiska 
metoder som kreditvärderingssystem, bör 
kreditgivaren informera konsumenten om 
detta och förklara skälen till beslutet och 
om hur konsumenten kan begära att det 
automatiserade beslutet omprövas 
manuellt. Kreditgivaren bör emellertid 
inte vara skyldig att ge sådan information 
om det är förbjudet enligt annan 
unionslagstiftning, exempelvis 
lagstiftning om penningtvätt eller 
finansiering av terrorism. Sådan 
information bör heller inte ges om det 
skulle strida mot allmän ordning eller 
säkerhet, som exempelvis att förebygga, 
utreda, upptäcka eller lagföra straffbara 

(29) När ett beslut om att avslå en 
kreditansökan har fattats på grundval av 
uppgifter som inhämtats genom sökning i 
en databas eller därför att uppgifter saknas 
där, bör kreditgivaren informera 
konsumenten om detta, om namnet på den 
databas som utnyttjats och annat i 
direktiv 95/46/EG. På så sätt kan denne vid 
behov utöva sin rätt att vid behov rätta, 
utplåna eller blockera personuppgifter om 
sig i denna. Om ett beslut om att avslå en 
kreditansökan fattas utifrån ett 
automatiserat beslut eller systematiska 
metoder som kreditvärderingssystem, bör 
kreditgivaren informera konsumenten om 
detta och om hur konsumenten kan begära 
att det automatiserade beslutet omprövas.
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gärningar.

Or. en

Ändringsförslag 113
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att kunna förstå tjänstens 
beskaffenhet bör konsumenterna upplysas 
om vad som utgör en rekommendation om 
lämpliga kreditavtal som är avpassad för 
den konsumentens behov och ekonomiska 
situation (”rådgivning”) och när denna 
tillhandahålls respektive inte tillhandahålls.
De som tillhandahåller rådgivning bör följa 
allmänna standarder för att säkerställa att 
konsumenten erbjuds ett produktutbud som 
passar hans eller hennes behov och 
situation. Den tjänsten bör bygga på en 
opartisk och tillräckligt bred analys av de 
produkter som finns på marknaden och en 
noggrann undersökning av konsumentens 
ekonomiska situation, preferenser och 
avsikter. En sådan bedömning bör bygga 
på aktuella uppgifter och rimliga 
antaganden om konsumentens 
levnadsförhållanden under lånets löptid.
Medlemsstaterna får klargöra hur en viss 
produkt vid rådgivning bör bedömas som 
ändamålsenlig för en konsument.

(31) För att kunna förstå tjänstens 
beskaffenhet bör konsumenterna upplysas 
om vad som utgör en rekommendation till 
en viss konsument när det gäller en eller 
flera transaktioner avseende kreditavtal 
som på bästa sätt tillgodoser
konsumentens behov (”rådgivning”) och 
när denna tillhandahålls respektive inte 
tillhandahålls. De som tillhandahåller 
rådgivning bör följa allmänna standarder 
för att säkerställa att konsumenten erbjuds 
ett produktutbud som passar hans eller 
hennes behov och situation. Den tjänsten 
bör bygga på en opartisk och tillräckligt 
bred analys av de produkter som finns på 
marknaden och en noggrann undersökning 
av konsumentens ekonomiska situation, 
preferenser och avsikter. En sådan 
bedömning bör bygga på aktuella uppgifter 
och rimliga antaganden om konsumentens 
levnadsförhållanden under lånets löptid.
Medlemsstaterna får klargöra hur en viss 
produkt vid rådgivning bör bedömas som 
ändamålsenlig för en konsument.

Or. en

Ändringsförslag 114
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 31
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att kunna förstå tjänstens 
beskaffenhet bör konsumenterna upplysas 
om vad som utgör en rekommendation om 
lämpliga kreditavtal som är avpassad för 
den konsumentens behov och ekonomiska 
situation (”rådgivning”) och när denna 
tillhandahålls respektive inte tillhandahålls.
De som tillhandahåller rådgivning bör följa 
allmänna standarder för att säkerställa att 
konsumenten erbjuds ett produktutbud som 
passar hans eller hennes behov och 
situation. Den tjänsten bör bygga på en 
opartisk och tillräckligt bred analys av de 
produkter som finns på marknaden och en 
noggrann undersökning av konsumentens 
ekonomiska situation, preferenser och 
avsikter. En sådan bedömning bör bygga 
på aktuella uppgifter och rimliga 
antaganden om konsumentens 
levnadsförhållanden under lånets löptid.
Medlemsstaterna får klargöra hur en viss 
produkt vid rådgivning bör bedömas som 
ändamålsenlig för en konsument.

(31) För att kunna förstå tjänstens 
beskaffenhet bör konsumenterna upplysas 
om vad som utgör en rekommendation om 
lämpliga kreditavtal som är avpassad för 
den konsumentens behov och ekonomiska 
situation (”rådgivning”) och när denna 
tillhandahålls respektive inte tillhandahålls.
De som tillhandahåller rådgivning bör följa 
allmänna standarder för att säkerställa att 
konsumenten erbjuds ett produktutbud som 
passar hans eller hennes behov och 
situation. Den tjänsten bör bygga på en 
opartisk och tillräckligt bred analys av de 
produkter som finns i kreditgivarens eller 
kreditförmedlarens produktutbud eller på 
marknaden i stort när rådgivningen 
tillhandahålls av ett oberoende organ, och 
en noggrann undersökning av 
konsumentens ekonomiska situation, 
preferenser och avsikter.  En sådan 
bedömning bör bygga på aktuella uppgifter 
och rimliga antaganden om konsumentens 
levnadsförhållanden under lånets löptid.
Medlemsstaterna får klargöra hur en viss 
produkt vid rådgivning bör bedömas som 
ändamålsenlig för en konsument.

Or. en

Ändringsförslag 115
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) En konsuments förmåga att återbetala 
sin kredit innan den förfallit till betalning 
enligt kreditavtalet kan spela en viktig roll 
för en främjad konkurrens på den inre 
marknaden och EU-medborgarnas fria 
rörlighet. Det föreligger dock stora 

(32) En konsuments förmåga att återbetala 
sin kredit innan den förfallit till betalning 
enligt kreditavtalet kan spela en viktig roll 
för en främjad konkurrens på den inre 
marknaden och EU-medborgarnas fria 
rörlighet. Det föreligger dock stora 
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skillnader mellan de nationella principerna 
och villkoren för konsumenternas 
återbetalningsförmåga och gällande villkor 
för en sådan förtidsåterbetalning. Med 
beaktande av mångfalden 
hypotekslånemekanismer och det breda 
produktutbudet är vissa standarder för 
förtidsåterbetalning av kredit väsentliga på 
unionsnivå för att säkerställa att 
konsumenterna har möjlighet att återbetala 
sina skulder innan de förfallit till betalning 
enligt kreditavtalet och att tillitsfullt söka 
efter de produkter som bäst passar deras 
behov. Medlemsstaterna bör därför, 
antingen genom lagstiftning eller med hjälp 
av avtalsklausuler, se till att 
konsumenterna har en lagstadgad eller 
avtalsenlig rätt till förtidsåterbetalning.
Medlemsstaterna bör dock kunna fastställa 
villkoren för hävdandet av denna rätt.
Dessa villkor kan innebära 
tidsbegränsningar för hävdandet av denna 
rätt, olika behandling alltefter typen av 
kreditränta (bunden eller rörlig), 
restriktioner för när rätten kan hävdas eller 
fastställande av eventuell ersättning till 
kreditgivaren. Medlemsstaterna kan också 
föreskriva att kreditgivaren ska ha rätt till 
skälig och objektivt motiverad ersättning 
för eventuella direkta kostnader för 
förtidsåterbetalningen av krediten. Om 
förtidsåterbetalningen då skulle infalla 
under en period där krediträntan är bunden,
får utövandet av denna rätt förenas med en
särskild räntesats för konsumenten. En 
sådan särskild räntesats kan exempelvis 
tillämpas vid skilsmässa eller arbetslöshet.
Om en medlemsstat väljer att fastställa 
sådana villkor, bör dessa inte innebära att 
det blir orimligt svårt eller betungande för 
konsumenten att hävda rätten.

skillnader mellan de nationella principerna 
och villkoren för konsumenternas 
återbetalningsförmåga och gällande villkor 
för en sådan förtidsåterbetalning. Med 
beaktande av mångfalden 
hypotekslånemekanismer och det breda 
produktutbudet är vissa standarder för 
förtidsåterbetalning av kredit väsentliga på 
unionsnivå för att säkerställa att 
konsumenterna har möjlighet att återbetala 
sina skulder innan de förfallit till betalning 
enligt kreditavtalet och att tillitsfullt söka 
efter de produkter som bäst passar deras 
behov. Medlemsstaterna bör därför, 
antingen genom lagstiftning eller med hjälp 
av avtalsklausuler, se till att 
konsumenterna har en lagstadgad eller 
avtalsenlig rätt till förtidsåterbetalning.
Medlemsstaterna bör dock kunna fastställa 
villkoren för hävdandet av denna rätt.
Dessa villkor kan innebära 
tidsbegränsningar för hävdandet av denna 
rätt, olika behandling alltefter typen av 
kreditränta (bunden eller rörlig), 
restriktioner för när rätten kan hävdas eller 
fastställande av eventuell ersättning till 
kreditgivaren. Medlemsstaterna kan också 
föreskriva att kreditgivaren ska ha rätt till 
skälig och objektivt motiverad ersättning 
för eventuella direkta kostnader för 
förtidsåterbetalningen av krediten. Om 
förtidsåterbetalningen då skulle infalla 
under en period där krediträntan är bunden, 
får utövandet av denna rätt förenas med 
villkoret att det ska föreligga ett berättigat
intresse från konsumentens sida. Ett sådant
berättigat intresse kan exempelvis 
föreligga vid skilsmässa eller arbetslöshet.

Or. de

Ändringsförslag 116
Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) En konsuments förmåga att återbetala 
sin kredit innan den förfallit till betalning 
enligt kreditavtalet kan spela en viktig roll 
för en främjad konkurrens på den inre 
marknaden och EU-medborgarnas fria 
rörlighet. Det föreligger dock stora 
skillnader mellan de nationella principerna 
och villkoren för konsumenternas 
återbetalningsförmåga och gällande villkor 
för en sådan förtidsåterbetalning. Med 
beaktande av mångfalden 
hypotekslånemekanismer och det breda 
produktutbudet är vissa standarder för 
förtidsåterbetalning av kredit väsentliga på 
unionsnivå för att säkerställa att 
konsumenterna har möjlighet att återbetala 
sina skulder innan de förfallit till betalning 
enligt kreditavtalet och att tillitsfullt söka 
efter de produkter som bäst passar deras 
behov. Medlemsstaterna bör därför, 
antingen genom lagstiftning eller med 
hjälp av avtalsklausuler, se till att 
konsumenterna har en lagstadgad eller 
avtalsenlig rätt till förtidsåterbetalning.
Medlemsstaterna bör dock kunna fastställa 
villkoren för hävdandet av denna rätt.
Dessa villkor kan innebära 
tidsbegränsningar för hävdandet av denna 
rätt, olika behandling alltefter typen av 
kreditränta (bunden eller rörlig), 
restriktioner för när rätten kan hävdas eller 
fastställande av eventuell ersättning till 
kreditgivaren. Medlemsstaterna kan också 
föreskriva att kreditgivaren ska ha rätt till 
skälig och objektivt motiverad ersättning 
för eventuella direkta kostnader för 
förtidsåterbetalningen av krediten. Om 
förtidsåterbetalningen då skulle infalla 
under en period där krediträntan är bunden, 
kan utövandet av denna rätt förenas med en 
särskild räntesats för konsumenten. En 
sådan särskild räntesats kan exempelvis 

(32) En konsuments förmåga att återbetala 
sin kredit innan den förfallit till betalning 
enligt kreditavtalet kan spela en viktig roll 
för en främjad konkurrens på den inre 
marknaden och EU-medborgarnas fria 
rörlighet. Det föreligger dock stora 
skillnader mellan de nationella principerna 
och villkoren för konsumenternas 
återbetalningsförmåga och gällande villkor 
för en sådan förtidsåterbetalning. Med 
beaktande av mångfalden 
hypotekslånemekanismer och det breda 
produktutbudet är vissa standarder för 
förtidsåterbetalning av kredit väsentliga på 
unionsnivå för att säkerställa att 
konsumenterna har möjlighet att återbetala 
sina skulder innan de förfallit till betalning 
enligt kreditavtalet och att tillitsfullt söka 
efter de produkter som bäst passar deras 
behov. Medlemsstaterna bör därför se till 
att konsumenterna har en lagstadgad rätt 
till förtidsåterbetalning. Medlemsstaterna 
bör dock kunna fastställa villkoren för 
hävdandet av denna rätt. Dessa villkor kan 
innebära tidsbegränsningar för hävdandet 
av denna rätt, olika behandling alltefter 
typen av kreditränta (bunden eller rörlig), 
restriktioner för när rätten kan hävdas eller 
fastställande av eventuell ersättning till 
kreditgivaren. Medlemsstaterna kan också 
föreskriva att kreditgivaren ska ha rätt till 
skälig och objektivt motiverad ersättning 
för eventuella direkta kostnader för 
förtidsåterbetalningen av krediten. Om 
förtidsåterbetalningen då skulle infalla 
under en period där krediträntan är bunden, 
kan utövandet av denna rätt bindas till 
villkoret att det föreligger ett berättigat
intresse från konsumentens sida. Ett sådant 
särskilt intresse kan exempelvis tillämpas 
vid skilsmässa eller arbetslöshet. Om en 
medlemsstat väljer att fastställa sådana 
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tillämpas vid skilsmässa eller arbetslöshet.
Om en medlemsstat väljer att fastställa 
sådana villkor, bör dessa inte innebära att 
det blir orimligt svårt eller betungande för 
konsumenten att hävda rätten.

villkor, bör dessa inte innebära att det blir 
orimligt svårt eller betungande för 
konsumenten att hävda rätten.

Or. en

Ändringsförslag 117
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Kreditförmedlare bör registreras hos 
den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där de har sin hemvist eller 
sitt huvudkontor, under förutsättning att de 
har godkänts i enlighet med höga 
yrkeskrav på kompetens, god vandel och 
skydd genom ansvarsförsäkring. För att 
främja konsumenternas förtroende för 
kreditförmedlare bör medlemsstaterna se 
till att godkända kreditförmedlare omfattas 
av löpande och grundlig övervakning av 
den behöriga myndigheten i deras 
hemmedlemsstat. Dessa krav bör gälla 
åtminstone på institutsnivå.
Medlemsstaterna kan dock precisera om 
dessa krav på godkännande och 
efterföljande registrering gäller för de 
enskilda arbetstagarna hos 
kreditförmedlaren.

(34) Kreditförmedlare bör registreras hos 
den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där de har sin hemvist eller 
sitt huvudkontor, under förutsättning att de 
har godkänts i enlighet med höga 
yrkeskrav på kompetens, god vandel och 
skydd genom ansvarsförsäkring. För att 
främja konsumenternas förtroende för 
kreditförmedlare bör medlemsstaterna se 
till att godkända kreditförmedlare omfattas 
av löpande och grundlig övervakning av 
den behöriga myndigheten i deras 
hemmedlemsstat. Dessa krav bör gälla 
åtminstone på institutsnivå och på 
personnivå i fallet med en 
kreditförmedlare som arbetar på egen 
hand. Medlemsstaterna kan dock precisera 
om dessa krav på godkännande och 
efterföljande registrering gäller för de 
enskilda arbetstagarna hos 
kreditförmedlaren.

Or. en

Ändringsförslag 118
Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att beakta utvecklingen på 
marknaderna för bostadslån, utvecklingen 
när det gäller kreditprodukter samt den 
ekonomiska utvecklingen (bl.a. inflationen) 
och i syfte att ytterligare klargöra hur vissa 
av kraven i detta direktiv ska hanteras bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i EUF-fördraget. Kommissionen bör i 
synnerhet ges befogenhet att anta 
delegerade akter för att närmare precisera 
yrkeskraven på kreditförmedlarens 
personal och på kreditförmedlare, de 
kriterier som används för att bedöma 
konsumentens kreditvärdighet och 
säkerställa att kreditprodukter inte är 
ändamålsenliga för konsumenten, och för 
att ytterligare harmonisera centrala termer 
som ”betalningsförsummelse”, 
registreringskriterierna och de villkor för 
databehandling som ska tillämpas på 
kreditdatabaserna.

(39) För att beakta utvecklingen på 
marknaderna för bostadslån, utvecklingen 
när det gäller kreditprodukter samt den 
ekonomiska utvecklingen (bl.a. inflationen) 
och i syfte att ytterligare klargöra hur vissa 
av kraven i detta direktiv ska hanteras bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i EUF-fördraget. Kommissionen bör i 
synnerhet ges befogenhet att anta 
delegerade akter för att närmare precisera 
de kriterier som används för att bedöma 
konsumentens kreditvärdighet och 
säkerställa att kreditprodukter inte är 
ändamålsenliga för konsumenten, och för 
att ytterligare harmonisera centrala termer 
som ”betalningsförsummelse”, 
registreringskriterierna och de villkor för 
databehandling som ska tillämpas på 
kreditdatabaserna.

Or. en

Motivering

Många preciseringar överlämnas till de delegerade akterna, vilket kan leda till rättslig 
osäkerhet och till bristande transparens. Att bestämma de nödvändiga kraven för lämplig 
kunskap och kompetens bör vara en fråga för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 119
Liem Hoang Ngoc, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får behålla eller anta 
striktare nationella regler för alla 
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aspekter av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 120
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får behålla eller anta 
striktare nationella regler för alla 
aspekter av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 121
María Irigoyen Pérez

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv bidrar till att en mer 
transparent, effektiv och 
konkurrenskraftig inre marknad 
utvecklas, genom konsekventa, flexibla 
och rättvisa kreditavtal avseende 
bostadsfastigheter samtidigt som en 
hållbar utlåning och ett hållbart 
låntagande främjas, vilket därmed skapar 
en hög skyddsnivå för konsumenterna.

Or. es

Ändringsförslag 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktivet ska tillämpas på följande 
kreditavtal:

1. Direktivet ska tillämpas på följande:

Or. en

Ändringsförslag 123
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kreditavtal som garanteras av en 
inteckning eller annan i en medlemsstat 
allmänt förekommande jämförbar säkerhet 
i bostadsfastighet eller garanteras av en till 
bostadsfastighet knuten rättighet.

a) Kreditavtal i syfte att förvärva eller 
behålla äganderätten till mark eller en 
bostadsfastighet och som garanteras av en 
inteckning eller annan i en medlemsstat 
allmänt förekommande jämförbar säkerhet 
i bostadsfastighet eller garanteras av en till 
bostadsfastighet knuten rättighet.

Or. en

Motivering

Alla medlemsstater ska tillämpa direktivet på bostadslån som garanteras av en inteckning 
eller jämförbar säkerhet. I fråga om andra lån som omfattas av tillämpningsområdet i 
kommissionens förslag bör medlemsstaterna ha rätt att välja om de ska tillämpa 
bestämmelserna i detta direktiv eller bestämmelserna i konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 124
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kreditavtal i syfte att förvärva eller utgår
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behålla äganderätt till mark eller 
befintligt eller planerat bostadshus.

Or. en

Ändringsförslag 125
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kreditavtal i syfte att renovera en 
bostadsfastighet som en person äger eller 
avser att förvärva och som inte omfattas 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 126
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kreditavtal som senare ska återbetalas 
med intäkterna från försäljning av fast 
egendom.

a) Kreditavtal där kreditgivaren

i) bidrar med en klumpsumma, periodiska 
betalningar eller andra former av 
kreditbetalningar i utbyte mot ett belopp 
som härrör från försäljning av fast 
egendom eller en rättighet i den fasta 
egendomen, och
ii) inte kommer att kräva full 
återbetalning av krediten förrän en eller 
flera specificerade livssituationer 
uppkommer som fastställts i 
medlemsstaterna (kapitalfrigörelse).
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wOr. en

Motivering

Anpassning till den avsikt som beskrivs i skäl 10.

Ändringsförslag 127
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kreditavtal där krediten räntefritt 
beviljas en arbetstagare av dennes 
arbetsgivare som en biverksamhet eller till 
en lägre årsränta än på marknaden och 
inte generellt erbjuds allmänheten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 128
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Kreditavtal som avser lån som beviljas 
en begränsad målgrupp enligt en 
lagbestämmelse med ett allmännyttigt 
syfte och med en ränta som är lägre än 
marknadsräntan eller räntefritt eller på 
andra villkor som är mer fördelaktiga för 
konsumenten än de som råder på 
marknaden och till räntesatser som inte 
är högre än de på marknaden, om en 
medlemsstat väljer att göra detta när det 
gäller vissa eller alla sina bestämmelser.

Or. en
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Motivering

Anpassning till artikel 2.2.1 i direktivet om konsumentkreditdirektivet. Dessa system gör det 
möjligt för regeringar att vidta åtgärder i det allmännas intresse, exempelvis för att hjälpa 
förstagångsköpare. Om de skulle omfattas av direktivet, skulle regeringarna förhindras från 
att bistå sådana grupper på detta sätt.

Ändringsförslag 129
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Kreditavtal där fastigheten inte ska 
användas som bostad av konsumenten 
eller en anhörig, om en medlemsstat 
väljer att göra detta när det gäller vissa 
eller alla sina bestämmelser.

Or. en

Motivering

Kommersiella lån som används för att förvärva egendom som en investering skiljer sig mycket 
från vanliga bostadslån och konsumenten och kreditgivaren behöver annan information och 
annat skydd. Riskerna med och arten av sådan utlåning skiljer sig från standardbostadslån. 
Till exempel hör inte återbetalningen ihop med den enskilda konsumentens kreditvärdighet 
utan med den erhållna hyresinkomsten.

Ändringsförslag 130
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) Kreditavtal som ingås av en 
konsument med en årlig nettoinkomst på 
minst 1 500 000 EUR eller en 
nettoförmögenhet på minst 
2 000 000 EUR, om en medlemsstat väljer 
att göra detta när det gäller vissa eller alla 
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sina bestämmelser.

Or. en

Motivering

Utlåning till konsumenter med hög nettoförmögenhet skiljer sig från standardbostadslån. Till 
exempel kommer man i normalfallet att vid kreditvärderingen beakta värdet på deras 
tillgångar och lånen förhandlas fram individuellt. Ofta kommer återbetalningen från 
avsevärda utdelningar, bonusar eller försäljningar av tillgångar snarare än från en 
regelbunden inkomst. Standarderna i detta direktiv passar därför inte för denna typ av 
bostadslån.

Ändringsförslag 131
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led bd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bd) Kreditavtal där lånet ska återbetalas 
inom tolv månader, om en medlemsstat 
väljer att göra detta när det gäller vissa 
eller alla sina bestämmelser.

Or. en

Motivering

Det finns en nischmarknad för kortfristiga bostadslån som ofta har till syfte att överbrygga en 
rad sammanlänkade fastighetstransaktioner. Den gör det möjligt för en konsument att köpa 
ett nytt hem under tiden som konsumentens tidigare fastighet är till försäljning. Det 
överbryggande lånet återbetalas sedan från försäljningsintäkterna från den befintliga 
bostaden. Standarderna i detta direktiv passar därför inte för denna typ av bostadslån.

Ändringsförslag 132
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led be (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

be) De organisationer som definieras i 
artikel 2.5 i direktiv 2008/48/EG, om en 
medlemsstat väljer att göra detta när det 
gäller vissa eller alla sina bestämmelser.

Or. en

Motivering

Anpassning till konsumentkreditdirektivet när det gäller kreditkassor, som spelar en viktig 
roll för att utöka tillgången till finansiella tjänster till kunder som kanske annars inte skulle 
kunna komma i fråga för dessa.

Ändringsförslag 133
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) kompletterande tjänst: en finansiell 
tjänst som kreditgivaren eller
kreditförmedlaren erbjuder i anslutning till 
kreditavtalet.

d) kompletterande tjänst: en finansiell 
tjänst som kreditgivaren – rättsligt eller 
faktiskt – eller lagstiftningen kräver och
som kreditgivaren, en kreditförmedlare
eller en tredje part erbjuder i anslutning till 
kreditavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 134
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) kompletterande tjänst: en finansiell 
tjänst som kreditgivaren eller 
kreditförmedlaren erbjuder i anslutning till 

d) kompletterande tjänst: en finansiell 
tjänst som kreditgivaren – rättsligt eller 
faktiskt – eller lagstiftningen kräver och
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kreditavtalet. som kreditgivaren, en kreditförmedlare
eller en tredje part erbjuder i anslutning till 
kreditavtalet.

Or. en

Motivering

Alla produkter och tjänster som är knutna till ett kreditavtal och som krävs av kreditgivaren 
eller lagstiftningen bör täckas av definitionen för kompletterande tjänst oavsett vem som 
tillhandahåller dessa. Det händer ofta att konsumenten av kreditgivaren uppmanas ingå ett 
kreditavtal för en kompletterande tjänst även om köpet av denna inte officiellt är 
obligatoriskt. Därför är det nödvändigt att lägga till ”faktiskt”.

Ändringsförslag 135
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led e – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) kreditförmedlare: en fysisk eller juridisk 
person som inte fungerar som kreditgivare 
och som inom ramen för sin närings- eller 
yrkesverksamhet mot arvode, som kan 
utgöras av pengar eller annan form av 
avtalad ekonomisk förmån

e) kreditförmedlare: en fysisk eller juridisk 
person som inte fungerar som kreditgivare 
och som inom ramen för sin närings- eller 
yrkesverksamhet mot ersättning, som kan 
utgöras av pengar eller annan form av 
avtalad ekonomisk förmån

Or. en

Motivering

Ersättning täcker arvoden, provisioner och andra former av inkomster.

Ändringsförslag 136
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led e – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) kreditförmedlare: en fysisk eller juridisk 
person som inte fungerar som kreditgivare 

e) kreditförmedlare: en fysisk eller juridisk 
person som inte fungerar som kreditgivare 
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och som inom ramen för sin närings- eller 
yrkesverksamhet mot arvode, som kan 
utgöras av pengar eller annan form av 
avtalad ekonomisk förmån

och som inom ramen för sin närings- eller 
yrkesverksamhet mot ersättning, som kan 
utgöras av pengar eller annan form av 
avtalad ekonomisk förmån

Or. en

Motivering

”Ersättning” är lämpligare i detta sammanhang. Det kan täcka arvoden och provisioner.

Ändringsförslag 137
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) bistår konsumenter genom att utföra 
annat förberedelsearbete med kreditavtal 
enligt artikel 2 än sådant som avses i led i, 
eller

ii) bistår konsumenter genom att utföra 
annat förberedelsearbete och/eller 
administration med kreditavtal enligt 
artikel 2 än sådant som avses i led i, eller

Or. en

Motivering

Tillägget (översättarens anmärkning: gäller ej den svenska versionen) av ordet ”eller” i 
slutet av stycket tydliggör att en kreditförmedlare inte nödvändigtvis utför alla dessa 
verksamheter. Detta är också definitionen av kreditförmedlare i konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 138
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) bistår konsumenter genom att utföra 
annat förberedelsearbete med kreditavtal 
enligt artikel 2 än sådant som avses i led i, 
eller

(Berör inte den svenska versionen.)
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Or. en

Ändringsförslag 139
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) konsumentens sammanlagda 
kreditkostnad: kreditens totala kostnad för 
konsumenten enligt definitionen i 
artikel 3 g i direktiv 2008/48/EG.

k) konsumentens sammanlagda 
kreditkostnad: kreditens totala kostnad för 
konsumenten enligt definitionen i artikel 
3 g i direktiv 2008/48/EG, med undantag 
för kostnader i samband med den 
faktiska//konkreta säkerhet som ställs för 
lånet.

Or. de

Ändringsförslag 140
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) konsumentens sammanlagda 
kreditkostnad: kreditens totala kostnad för 
konsumenten enligt definitionen i 
artikel 3 g i direktiv 2008/48/EG.

k) konsumentens sammanlagda 
kreditkostnad: samtliga kostnader, 
inklusive ränta, provisioner, skatter och 
alla andra slags avgifter som direkt eller 
indirekt är knutna till krediten – med 
undantag för notariatskostnader – och 
som konsumenten är skyldig att betala i 
samband med kreditavtalet, inbegripet 
men inte begränsat till alla kostnader till 
följd av avtal att återbetala krediten, säkra 
eller försäkra fastigheten och underlätta 
betalningar liksom alla andra 
kompletterande tjänster som ingås 
beroende av eller i samband med 
bolåneavtal. 
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Or. en

Ändringsförslag 141
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) konsumentens sammanlagda 
kreditkostnad: kreditens totala kostnad för 
konsumenten enligt definitionen i
artikel 3 g i direktiv 2008/48/EG.

k) konsumentens sammanlagda 
kreditkostnad: samtliga kostnader, 
inbegripet ränta, provisioner, skatter och 
alla andra slags avgifter som 
konsumenten är skyldig att betala i 
samband med kreditavtalet och som är 
kända för kreditgivaren, med undantag av 
notariatsavgifter och inteckningsavgifter; 
kostnader för kompletterande tjänster 
avseende kreditavtalet, särskilt kostnader 
för värdering av fastigheten och 
försäkringspremier, ingår också om 
ingåendet av ett tjänsteavtal är 
obligatoriskt för att få kredit eller för att 
få kredit till de marknadsförda villkoren 
och dessa kostnader är kända för 
kreditgivaren.

Or. en

Motivering

I och med att notariatsavgifter undantas från att ingå i de sammanlagda kreditkostnaderna, 
bör inteckningsavgifter också uttryckligen undantas på grund av att dessa inte är 
bankavgifter och dessutom inte kända för kreditgivaren då kreditavtalet ingås. Om 
försäkringspremierna i princip ska ingå i den effektiva räntan, bör dessutom denna skyldighet 
begränsas till de kostnader som är kända för kreditgivaren.

Ändringsförslag 142
Damien Abad

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led m
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) effektiv ränta: konsumentens
sammanlagda kreditkostnad, uttryckt i 
procent per år av den sammanlagda 
krediten, i förekommande fall med tillägg 
av de kostnader som avses i artikel 12.2.

m) effektiv ränta: de sammanlagda avgifter 
som kreditgivaren tar ut för egen vinning 
för ingåendet och fullgörandet av 
kreditavtalet.

Or. fr

Ändringsförslag 143
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led na (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

na) fast kreditränta: en enda fast 
kreditränta under kreditavtalets hela 
löptid eller en del av denna. 

Or. de

Ändringsförslag 144
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) kreditprövning: bedömning av en 
konsuments möjligheter att betala sina 
skuldförbindelser.

o) kreditprövning: bedömning av en 
konsuments möjligheter att betala sina 
skuldförbindelser, baserad på objektiv 
information om dennes individuella 
omständigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 145
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) kreditprövning: bedömning av en 
konsuments möjligheter att betala sina 
skuldförbindelser.

o) kreditprövning: bedömning av alla 
relevanta faktorer som är kända för 
kreditgivaren vid tiden för ansökan för att 
fastställa om konsumenten kommer att 
kunna betala tillbaka lånet eller inte.

Or. en

Motivering

Definitionen av kreditprövningen måste återspegla att kreditprövningen av en presumtiv 
konsument inte bara måste bestå av en bedömning av konsumentens förmåga att betala 
tillbaka lånet på sin inkomst, utan också av andra relevanta faktorer, inte minst att det finns 
en säkerhet som gör systemet säkert och sunt och i sin tur gör att bostadslånet är ett sätt att 
finansiera husköp som innebär låga risker och kostnader. 

Ändringsförslag 146
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) kreditprövning: bedömning av en 
konsuments möjligheter att betala sina 
skuldförbindelser.

o) kreditprövning: bedömning av alla 
relevanta faktorer som är kända för 
kreditgivaren vid tiden för ansökan för att 
fastställa om konsumenten kommer att 
kunna betala tillbaka lånet eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 147
Matteo Salvini
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – led ra (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ra) värderingsman: en fysisk eller juridisk 
person som inom ramen för sin närings-
eller yrkesverksamhet utför värderingar 
av bostäder eller de tomter där sådana 
bostäder är eller skulle kunna vara 
belägna.

Or. en

Motivering

Definitionen av en värderingsman som en fysisk eller jurisdisk person återspeglar situationen 
i hela Europa.

Ändringsförslag 148
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse behöriga 
myndigheter med befogenhet att se till att 
detta direktiv genomförs och ska 
säkerställa att dessa myndigheter har 
tillräckliga befogenheter att fullgöra sitt 
uppdrag.

1. Medlemsstaterna ska utse behöriga 
myndigheter med befogenhet att se till att 
detta direktiv genomförs och att alla dess 
bestämmelser upphöjs till lag i 
marknadens och alla marknadsaktörers 
intresse. De ska säkerställa att dessa 
myndigheter har tillräckliga resurser och 
alla utrednings- och 
sanktionsbefogenheter för att fullgöra sitt 
uppdrag, inbegripet befogenheter för att få 
tillträde till samtliga lokaler och tillgång 
till relevanta dokument.

De behöriga myndigheterna ska bland 
annat vid behov genomföra anonyma 
kundbesök för att kontrollera att direktivet 
genomförs på ett korrekt sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 149
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse behöriga 
myndigheter med befogenhet att se till att 
detta direktiv genomförs och ska 
säkerställa att dessa myndigheter har 
tillräckliga befogenheter att fullgöra sitt 
uppdrag.

1. Medlemsstaterna ska utse behöriga 
myndigheter med befogenhet att se till att 
detta direktiv genomförs och att alla dess 
bestämmelser upphöjs till lag i 
marknadens och alla marknadsaktörers 
intresse. De ska säkerställa att dessa 
myndigheter har tillräckliga resurser och 
alla utrednings- och 
sanktionsbefogenheter för att fullgöra sitt 
uppdrag.

Medlemsstaterna ska göra det möjligt för 
utredarna att få tillgång till alla lokaler, 
begära att bostadslåneavtal anmäls, 
efterfråga det standardiserade EU-
faktabladet, räkenskaper, fakturor och 
alla andra ärendehandlingar samt få 
kopior av dessa på alla sätt och på alla 
medier samt samla in information och 
bevis genom uppfordran eller på plats.
Om verksamheten bedrivs i en 
värdmedlemsstat, ska tillsynen över 
kreditgivarens eller kreditförmedlarens 
löpande verksamhet utövas av den 
behöriga myndigheten i 
värdmedlemsstaten. Den behöriga 
myndigheten i hemmedlemsstaten ska 
vara skyldig att tillhandahålla den 
behöriga myndigheten i 
värdmedlemsstaten all relevant 
information. Värdmedlemsstatens 
behöriga myndigheter ska ha befogenhet 
att ingripa om kreditförmedlare 
underlåter att uppfylla sina åtaganden 
och skyldigheter enligt detta direktiv. 
Dessutom ska värdmedlemsstatens 
behöriga myndigheter få rätt att inte 
bevilja godkännande av kreditförmedlare.
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Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna bör ges nödvändiga befogenheter för att kunna agera på 
konsumenternas vägnar.

Ändringsförslag 150
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om verksamheten bedrivs i en 
värdmedlemsstat, ska tillsynen över 
kreditgivarens eller kreditförmedlarens 
löpande verksamhet utövas av den 
behöriga myndigheten i 
värdmedlemsstaten. Den behöriga 
myndigheten i hemmedlemsstaten ska 
vara skyldig att tillhandahålla den 
behöriga myndigheten i 
värdmedlemsstaten all relevant 
information. Värdmedlemsstatens 
behöriga myndigheter ska ha befogenhet 
att ingripa om kreditförmedlare 
underlåter att uppfylla sina åtaganden 
och skyldigheter enligt detta direktiv. 
Dessutom ska värdmedlemsstatens 
behöriga myndigheter få rätt att inte 
bevilja godkännande av kreditförmedlare.

Or. en

Ändringsförslag 151
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att Medlemsstaterna ska se till att 
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myndigheterna med behörighet att 
genomföra artiklarna 18, 19, 20 och 21 i 
detta direktiv är behöriga myndigheter 
enligt artikel 4.2 i förordning (EU) nr 
1093/2010 om inrättande av en europeisk 
tillsynsmyndighet (Europeiska 
bankmyndigheten).

myndigheterna med behörighet att 
genomföra artiklarna 18, 19, 20, 21, 22 och 
23 i detta direktiv är behöriga myndigheter 
enligt artikel 4.2 i förordning (EU) nr 
1093/2010 om inrättande av en europeisk 
tillsynsmyndighet (Europeiska 
bankmyndigheten).

Or. en

Ändringsförslag 152
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
myndigheterna med behörighet att 
genomföra artiklarna 18, 19, 20 och 21 i 
detta direktiv är behöriga myndigheter 
enligt artikel 4.2 i förordning (EU) nr 
1093/2010 om inrättande av en europeisk 
tillsynsmyndighet (Europeiska 
bankmyndigheten).

Medlemsstaterna ska se till att 
myndigheterna med behörighet att 
genomföra artiklarna 18, 19, 20, 21, 22 och 
23 i detta direktiv är behöriga myndigheter 
enligt artikel 4.2 i förordning (EU) nr 
1093/2010 om inrättande av en europeisk 
tillsynsmyndighet (Europeiska 
bankmyndigheten).

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att utesluta de behöriga myndigheterna från genomförandet av 
artiklarna 22 och 23 om kreditförmedlares etableringsfrihet och tillsyn av andra 
tillhandahållare än kreditinstitut.

Ändringsförslag 153
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om verksamheten bedrivs i en 
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värdmedlemsstat, ska tillsynen över 
kreditgivarens eller kreditförmedlarens 
löpande verksamhet utövas av den 
behöriga myndigheten i 
värdmedlemsstaten. Den behöriga 
myndigheten i hemmedlemsstaten ska 
vara skyldig att tillhandahålla den 
behöriga myndigheten i 
värdmedlemsstaten all relevant 
information. Värdmedlemsstatens 
behöriga myndigheter ska ha befogenhet 
att ingripa om kreditförmedlare 
underlåter att uppfylla sina åtaganden 
och skyldigheter enligt detta direktiv. 
Dessutom ska värdmedlemsstatens 
behöriga myndigheter få rätt att inte 
bevilja godkännande av kreditförmedlare.

Or. en

Motivering

Nationella tillsynsmyndigheter bör kunna upprätthålla uppförande- och rapporteringskraven 
för kreditförmedlare som verkar inom deras jurisdiktioner i syfte att upprätthålla en hög nivå 
på konsumentskyddet.

Ändringsförslag 154
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

0 2a. Om en kreditgivare eller 
kreditförmedlare tillhandahåller tjänster i 
en annan medlemsstat än sin 
hemmedlemsstat, ska tillsynen över 
kreditgivarens eller kreditförmedlarens 
löpande verksamhet utövas av den 
behöriga myndigheten i 
värdmedlemsstaten.
Den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten ska vara skyldig att 
tillhandahålla den behöriga myndigheten 
i värdmedlemsstaten all relevant 
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information som denna myndighet begär.
Värdmedlemsstatens behöriga 
myndigheter ska ha befogenheter att 
ingripa, inklusive genom att neka rätten 
att tillhandahålla tjänster i 
värdmedlemsstaten, om kreditgivaren 
eller kreditförmedlaren inte uppfyller de 
yrkesmässiga kraven eller inte fullgör 
andra lagstadgade skyldigheter och 
åligganden enligt detta direktiv eller som 
på annat sätt krävs av kreditgivare eller 
kreditförmedlare som är verksamma i den 
medlemsstaten.
Värdmedlemsstatens behöriga myndighet 
ska underrätta hemmedlemsstens 
behöriga myndighet, andra behöriga 
myndigheter i EU:s medlemsstater och 
Europeiska bankmyndigheten om alla 
åtgärder som vidtas mot en kreditgivare 
eller kreditförmedlare under sådana 
omständigheter och orsakerna till dem.

Or. en

Ändringsförslag 155
María Irigoyen Pérez

Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att bidra till och främja konsumenternas 
insikter om sitt ansvar när det gäller 
låntagande och skuldhantering, särskilt 
avseende kreditavtal.
2. Medlemsstaterna ska övervaka att 
information finns tillgänglig för alla
användare för att undvika att brist på 
information gör en konsument sårbar som 
normalt inte skulle vara det, och de ska 
särskilt sörja för skyddet av konsumenter 
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med egenskaper som gör dem särskilt 
sårbara med avseende på 
bostadslåneavtal.

Or. es

Ändringsförslag 156
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
kreditgivare eller kreditförmedlare när de 
beviljar, förmedlar eller rekommenderar 
konsumenter krediter, och i förekommande 
fall kompletterande tjänster, agerar 
hederligt, rättvist och professionellt och 
tillvaratar konsumentens intressen.

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
kreditgivare eller kreditförmedlare när de 
beviljar, förmedlar eller rekommenderar 
konsumenter krediter, och i förekommande 
fall kompletterande tjänster, agerar 
hederligt, rättvist och professionellt och 
tillvaratar konsumentens intressen.

Medlemsstaterna ska se till att om de krav 
som avses i första stycket inte uppfylls, 
ska det finnas bestämmelser om 
obligatorisk justering av kreditavtal i den 
berörda konsumentens intresse och utan 
kostnad för denne eller, om konsumenten 
så önskar, möjlighet att dra sig ur avtalet 
utan att betala skadestånd.

Or. en

Ändringsförslag 157
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
kreditgivare eller kreditförmedlare när de 
beviljar, förmedlar eller rekommenderar 
konsumenter krediter, och i 

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
kreditgivare eller kreditförmedlare när de 
beviljar, förmedlar eller rekommenderar
konsumenter krediter agerar hederligt, 
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förekommande fall kompletterande 
tjänster, agerar hederligt, rättvist och 
professionellt och tillvaratar 
konsumentens intressen.

rättvist och professionellt.

Or. en

Motivering

Kompletterande tjänster enligt detta direktiv, exempelvis försäkringar, regleras redan på 
annat ställe och därför bör principen om lex specialis tillämpas. Intressen kan anpassas och 
det är därför inte önskvärt att göra en speciell hänvisning till konsumentens intressen.

Ändringsförslag 158
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
kreditgivares arvodering av sin personal 
och eventuella kreditförmedlare respektive 
kreditförmedlares arvodering av sin 
personal inte inkräktar på skyldigheten att 
tillvarata konsumentens intressen enligt 
punkt 1.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
kreditgivares arvodering av sin personal 
och eventuella kreditförmedlare respektive 
kreditförmedlares arvodering av sin 
personal inte inkräktar på skyldigheten att 
tillvarata konsumentens intressen enligt 
punkt 1.

Ersättningen ska vara produktneutral. I 
synnerhet ska personal eller 
kreditförmedlare under inga 
omständigheter få ett arvode eller en 
provision som beror på räntesatsen eller 
typen på de kreditprodukter som avtalats 
med konsumenten.
I händelse av en justering av kreditavtal 
ska det inte beräknas någon ersättning för 
nya avtal, med mindre att justeringen av 
det befintliga avtalet bevisligen inte löst 
problemet.
Alla förmåner in natura till 
kreditförmedlare ska förbjudas.
Ersättningen ska utgå med beaktande av 
nivån på betalningsförsummelserna.
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Or. en

Ändringsförslag 159
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kreditgivares och kreditförmedlares 
personal ska ha lämpliga kunskaper och 
kompetens för att erbjuda eller bevilja 
kreditavtal enligt artikel 2 eller för 
kreditförmedling enligt artikel 3 e. Om 
ingåendet av ett kreditavtal även 
inbegriper en kompletterande tjänst, i 
synnerhet försäkrings- eller 
investeringstjänster, ska personalen också 
ha lämpliga kunskaper och kompetens för 
den kompletterande tjänsten, för att 
uppfylla kraven i artikel 19 i direktiv 
2004/39/EG och artikel 4 i direktiv 
2002/92/EG.

utgår

Or. en

Motivering

För att skydda konsumenterna räcker det att reglera kompetenskraven för ledningen som 
sedan ansvarar för att personalen är kompetent att utföra sina uppgifter. Denna lösning 
skulle också överensstämma med annan unionslagstiftning. Det är onödigt att föreskriva 
minimibehörighetskrav för personalen.

Ändringsförslag 160
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kreditgivares och kreditförmedlares
personal ska ha lämpliga kunskaper och 
kompetens för att erbjuda eller bevilja 

a) Kreditförmedlare och kreditgivares 
personal ska ha lämpliga kunskaper och 
kompetens för att erbjuda eller bevilja 
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kreditavtal enligt artikel 2 eller för 
kreditförmedling enligt artikel 3 e. Om 
ingåendet av ett kreditavtal även inbegriper 
en kompletterande tjänst, i synnerhet 
försäkrings- eller investeringstjänster, ska 
personalen också ha lämpliga kunskaper 
och kompetens för den kompletterande 
tjänsten, för att uppfylla kraven i artikel 19 
i direktiv 2004/39/EG och artikel 4 i 
direktiv 2002/92/EG.

kreditavtal enligt artikel 2 eller för 
kreditförmedling enligt artikel 3 e. Om 
ingåendet av ett kreditavtal även inbegriper 
en kompletterande tjänst, i synnerhet 
försäkrings- eller investeringstjänster, ska 
personalen också ha lämpliga kunskaper 
och kompetens för den kompletterande 
tjänsten, för att uppfylla kraven i artikel 19 
i direktiv 2004/39/EG och artikel 4 i 
direktiv 2002/92/EG.

Or. en

Ändringsförslag 161
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kreditgivares och kreditförmedlares
personal ska ha lämpliga kunskaper och 
kompetens för att erbjuda eller bevilja 
kreditavtal enligt artikel 2 eller för 
kreditförmedling enligt artikel 3 e. Om 
ingåendet av ett kreditavtal även inbegriper 
en kompletterande tjänst, i synnerhet 
försäkrings- eller investeringstjänster, ska 
personalen också ha lämpliga kunskaper 
och kompetens för den kompletterande 
tjänsten, för att uppfylla kraven i artikel 
19 i direktiv 2004/39/EG och artikel 4 i 
direktiv 2002/92/EG.

a) Kreditförmedlare och kreditgivares 
personal som är i direkt kontakt med 
konsumenten ska ha lämpliga kunskaper 
och kompetens för att erbjuda eller bevilja 
kreditavtal enligt artikel 2 eller för 
kreditförmedling enligt artikel 3 e. Om 
ingåendet av ett kreditavtal även inbegriper 
en kompletterande tjänst, i synnerhet 
försäkrings- eller investeringstjänster, ska 
personalen också ha lämpliga kunskaper 
och kompetens för den kompletterande 
tjänsten, enligt vad som fastställts i den 
lagstiftning som är tillämplig på denna 
särskilda tjänst.

Or. en

Motivering

Det är inte önskvärt att bara kräva ett uppfyllande av kraven i en del av en rättsakt. Om till 
exempel en kreditgivare/kreditförmedlare utöver tillhandahållande av tjänster i samband med 
hypotekslån också tillhandahåller tjänster som faller under försäkringsförmedling, bör de 
uppfylla kraven i försäkringsförmedlingsdirektivet som helhet.
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Ändringsförslag 162
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Fysiska personer, som i ledningen för 
kreditgivare och kreditförmedlare ansvarar 
för eller medverkar vid förmedling, 
rådgivning eller beviljande av kreditavtal, 
ska ha lämpliga kunskaper och kompetens i 
fråga om kreditavtal.

b) Fysiska personer, som i ledningen för 
kreditgivare och kreditförmedlare ansvarar 
för eller medverkar vid förmedling, 
rådgivning eller beviljande av kreditavtal, 
ska ha lämpliga kunskaper och kompetens i 
fråga om kreditavtal.

De ska bli föremål för föreskriven 
fortbildning för att validera sin kunskap 
och kompetens.

Or. en

Ändringsförslag 163
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Fysiska personer, som i ledningen för 
kreditgivare och kreditförmedlare ansvarar 
för eller medverkar vid förmedling, 
rådgivning eller beviljande av kreditavtal, 
ska ha lämpliga kunskaper och kompetens
i fråga om kreditavtal.

b) Fysiska personer, som i ledningen för 
kreditgivare och kreditförmedlare ansvarar 
för eller medverkar vid förmedling eller 
rådgivning om kreditavtal, ska ha lämpliga 
kunskaper och erfarenheter i fråga om 
kreditavtal. Ledningen för 
kreditförmedlarna ska se till att 
personalen har lämplig kunskap och 
kompetens för sina uppgifter.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att beakta att de flesta kreditgivare är kreditinstitut som erbjuder ett brett utbud 
av finansiella tjänster. Därför skulle det vara problematiskt att fastställa kompetenskrav för 
kreditinstitutens ledning enbart med hänsyn till en enda produkt, bostadslån. Regleringen av 
kompetenskraven bör endast gälla ledningen för kreditförmedlare.
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Ändringsförslag 164
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kreditgivare och kreditförmedlare ska 
övervakas för en bedömning av om 
skyldigheterna enligt punkt 1 a och b 
efterlevs löpande.

c) Kreditgivare och kreditförmedlare ska 
övervakas av den behöriga myndigheten
för en bedömning av om skyldigheterna 
enligt punkt 1 a och b efterlevs löpande.

Or. en

Ändringsförslag 165
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt1 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska till att de 
minimikrav på kompetens som avses i 
punkt 1 fastställs i enlighet med 
principerna i bilaga IIa.

Or. en

Ändringsförslag 166
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26, och på de villkor som 
anges i artiklarna 27 och 28, specificera 
kraven enligt punkterna 1 och 2 i denna 

utgår
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artikel, i synnerhet nödvändiga krav på 
lämpliga kunskaper och kompetens.

Or. en

Motivering

Kopplingen mellan hemmedlemsstatens befogenheter enligt punkt 3 och kommissionens 
befogenheter enligt punkt 4 är oklar. Det bör vara hemmedlemsstatens sak att fastställa 
detaljerade kompetenskrav.

Ändringsförslag 167
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26, och på de villkor som 
anges i artiklarna 27 och 28, specificera 
kraven enligt punkterna 1 och 2 i denna 
artikel, i synnerhet nödvändiga krav på 
lämpliga kunskaper och kompetens.

utgår

Or. en

Motivering

Detta skulle kunna leda till rättslig osäkerhet och oklarheter. Att bestämma de nödvändiga 
kraven för lämplig kunskap och kompetens bör vara en fråga för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 168
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Obligatorisk standardinformation i 

reklam
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1. Medlemsstaterna ska se till att all sådan 
reklam för kreditavtal enligt artikel 2 som 
anger en räntesats för eller andra 
sifferuppgifter om kreditkostnaden för 
konsumenten ska innehålla 
standardinformation enligt denna artikel.
2. Standardinformationen ska på ett klart, 
koncist och väl synligt sätt och med hjälp 
av ett typexempel upplysa om följande:
a) Kreditgivarens identitet eller i 
tillämpliga fall kreditförmedlarens.
b) Produkten det görs reklam för är ett 
kreditavtal och i tillämpliga fall 
garanteras av en inteckning eller annan i 
en medlemsstat allmänt förekommande 
jämförbar säkerhet i bostadsfastighet eller 
garanteras av en till bostadsfastighet 
knuten rättighet.
c) Krediträntan, bunden och/eller rörlig, 
tillsammans med närmare information 
om eventuella avgifter som ingår i 
konsumentens sammanlagda 
kreditkostnader.
d) Det sammanlagda kreditbeloppet.
e) Effektiv ränta.
f) Kreditavtalets löptid.
g) Avbetalningsbeloppet.
h) Konsumentens sammanlagda kostnad.
i) I tillämpliga fall en varning om risken 
att förlora den fasta egendomen, om 
skyldigheterna enligt kreditavtalet inte 
efterlevs, i det fall krediten garanteras av 
en inteckning eller annan i en 
medlemsstat allmänt förekommande 
jämförbar säkerhet i bostadsfastighet eller 
garanteras av en till bostadsfastighet 
knuten rättighet.
Standardinformationen ska vara lättläst 
eller höras tydligt, beroende på vilket 
medium som används för reklam och 
marknadsföring.
3. Om det är obligatoriskt att ingå avtal 
om en kompletterande tjänst till 
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kreditavtalet, särskilt en försäkring, för att 
få krediten eller för att få den på de 
villkor som angavs i marknadsföringen 
och tjänstens kostnad inte kan fastställas i 
förväg, ska skyldigheten att ingå detta 
avtal också anges på ett klart, koncist och 
väl synligt sätt tillsammans med den 
effektiva räntan.
4. Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26, och på de villkor som 
anges i artiklarna 27 och 28, i en 
förteckning närmare ange vilka uppgifter 
som ska ingå i reklam som 
standardinformation.
När kommissionen antar sådana 
delegerade akter, ska den vid behov bland 
annat ändra förteckningen över 
standardinformationens uppgifter enligt 
punkt 2 a–i i denna artikel.
5. Bestämmelserna i denna artikel ska
inte påverka tillämpningen av 
direktiv 2005/29/EG.

Or. en

Ändringsförslag 169
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produkten det görs reklam för är ett 
kreditavtal och i tillämpliga fall 
garanteras av en inteckning eller annan i 
en medlemsstat allmänt förekommande 
jämförbar säkerhet i bostadsfastighet eller 
garanteras av en till bostadsfastighet 
knuten rättighet.

utgår

Or. en
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Motivering

Bostadslån säljs i allmänhet inte direkt på en annons. Marknadsundersökningar visar att 
konsumenterna kommer ihåg väldigt lite information från reklam om bostadslån, så det vore 
mer effektivt att fokusera på några få grundprinciper.

Ändringsförslag 170
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Krediträntan, bunden och/eller rörlig, 
tillsammans med närmare information om 
eventuella avgifter som ingår i 
konsumentens sammanlagda 
kreditkostnader.

c) Krediträntan, bunden och/eller rörlig, 
tillsammans med närmare information om 
eventuella avgifter som ingår i 
konsumentens sammanlagda 
kreditkostnader. Den effektiva räntan bör 
finnas med i reklamen på ett minst lika 
framträdande sätt som övriga 
sifferuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 171
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Det sammanlagda kreditbeloppet. utgår

Or. en

Motivering

Bostadslån säljs i allmänhet inte direkt på en annons. Marknadsundersökningar visar att 
konsumenterna kommer ihåg väldigt lite information från reklam om bostadslån, så det vore 
mer effektivt att fokusera på några få grundprinciper.
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Ändringsförslag 172
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) I tillämpliga fall en varning om risken 
att förlora den fasta egendomen, om 
skyldigheterna enligt kreditavtalet inte 
efterlevs, i det fall krediten garanteras av 
en inteckning eller annan i en 
medlemsstat allmänt förekommande 
jämförbar säkerhet i bostadsfastighet eller 
garanteras av en till bostadsfastighet 
knuten rättighet.

utgår

Or. en

Motivering

I vissa medlemsstaters rättssystem skulle en varning av detta slag vara missledande eftersom 
risken att konsumenten förlorar sin fastighet beror på mer än de krediter som garanteras 
genom inteckningen. Under alla omständigheter är kravet överdrivet på reklamstadiet.

Ändringsförslag 173
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Standardinformationen ska vara lättläst 
eller höras tydligt, beroende på vilket 
medium som används för reklam och 
marknadsföring.

Standardinformationen ska vara lättläst 
eller höras tydligt, beroende på vilket 
medium som används för reklam och 
marknadsföring.

All information i reklamen måste avse det 
presenterade typexemplet.
Medlemsstaterna ska anta kriterier för att 
utforma ett typexempel.

Or. en
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Ändringsförslag 174
Louis Grech

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Standardinformationen ska vara lättläst 
eller höras tydligt, beroende på vilket 
medium som används för reklam och 
marknadsföring.

Standardinformationen ska vara lättläst 
eller höras tydligt, beroende på vilket 
medium som används för reklam och 
marknadsföring. Sådan 
standardinformation ska inte ingå i det 
finstilta utan ska finnas på en 
framträdande plats i alla dokument.

Or. en

Ändringsförslag 175
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det är obligatoriskt att ingå avtal 
om en kompletterande tjänst till 
kreditavtalet, särskilt en försäkring, för att 
få krediten eller för att få den på de 
villkor som angavs i marknadsföringen 
och tjänstens kostnad inte kan fastställas i 
förväg, ska skyldigheten att ingå detta avtal 
också anges på ett klart, koncist och väl 
synligt sätt tillsammans med den effektiva 
räntan.

3. I samband med en kompletterande tjänst 
till kreditavtalet, särskilt en försäkring, när
tjänstens kostnad inte kan fastställas i 
förväg, ska skyldigheten att ingå detta avtal 
också anges på ett klart, koncist och väl 
synligt sätt, och dess kostnad ska 
inkluderas i den effektiva räntan på 
grundval av kostnaden för en liknande 
produkt som erbjuds av kreditgivaren eller 
någon annan leverantör.

Or. en

Ändringsförslag 176
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26, och på de villkor som 
anges i artiklarna 27 och 28, i en 
förteckning närmare ange vilka uppgifter 
som ska ingå i reklam som 
standardinformation.

utgår

När kommissionen antar sådana 
delegerade akter, ska den vid behov bland 
annat ändra förteckningen över 
standardinformationens uppgifter enligt 
punkt 2 a–i i denna artikel.

Or. en

Motivering

Informationsskyldigheterna är praktiskt taget desamma som de skyldigheter som föreskrivs i 
konsumentkreditdirektivet. Det finns ingen anledning att precisera dessa skyldigheter.

Ändringsförslag 177
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Otillbörliga affärsmetoder

1. Konsumenten ska alltid ha rätt att köpa 
kompletterande produkter från alternativa 
leverantörer.
2. Krediträntan får inte vara beroende av 
att en angiven leverantör fortsätter att 
tillhandahålla kompletterande tjänster, 
om inte den kompletterande tjänsten utgör 
en integrerad del av kreditprodukten och 
det finns en objektiv fördel för 
konsumenten.
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3. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att förbjuda lån i utländsk valuta såvida 
konsumenten inte får sin inkomst i denna 
valuta.
4. Varje medlemsstat ska vidta åtgärder 
för att förbjuda lockräntor.

Or. en

Ändringsförslag 178
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Frihet att välja leverantör av 

kompletterande tjänster
1. Konsumenten ska alltid ha rätt att köpa 
kompletterande produkter från alternativa 
leverantörer.
2. Krediträntan får inte vara beroende av 
att en angiven leverantör fortsätter att 
tillhandahålla kompletterande tjänster, 
om inte den kompletterande tjänsten utgör 
en integrerad del av kreditprodukten och 
det finns en objektiv fördel för 
konsumenten.

Or. en

Motivering

Det vore oskäligt och skulle strida mot den fria konkurrensen att tvinga konsumenter att köpa 
flera produkter och tjänster från samma leverantör. På vissa marknader har det utvecklats 
upplägg med obligatoriska avtal för att binda konsumenterna till vissa kompletterande 
produkter. Även om detta ger konsumenten en fördel totalt sett vid tidpunkten för 
undertecknandet av avtalet behöver inte detta vara fallet ett par år senare. Den koppling som 
skapas mellan dessa olika avtal förhindrar att konsumenten kan dra nytta av varierande 
villkor på marknaden. 
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Ändringsförslag 179
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
kreditgivaren, eller i förekommande fall 
kreditförmedlaren, alltid tillhandahåller 
allmän information om kreditavtal på ett 
varaktigt medium eller i elektronisk form.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
kreditgivaren alltid tillhandahåller allmän 
information om kreditavtal på ett varaktigt 
medium och/eller på begäran i elektronisk 
form samt att denna information levereras 
till konsumenten, endera genom 
kreditgivaren själv om det är fråga om 
direktförsäljning eller genom 
kreditförmedlaren.  

Or. en

Motivering

Det står inte klart vem det är som har ansvar för att upprätta detta dokument.
Kreditförmedlare har inte nödvändigtvis tillgång till all den information som specificeras. Det 
bör därför vara kreditgivarens ansvar att tillhandahålla kreditförmedlaren denna 
information, eller när kreditgivaren distribuerar själv, direkt till konsumenten. 

Ändringsförslag 180
María Irigoyen Pérez

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
kreditgivaren, eller i förekommande fall 
kreditförmedlaren, alltid tillhandahåller 
allmän information om kreditavtal på ett 
varaktigt medium eller i elektronisk form.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
kreditgivaren, eller i förekommande fall 
kreditförmedlaren, alltid tillhandahåller
tillgänglig och begriplig allmän 
information om kreditavtal på ett varaktigt 
medium eller i elektronisk form.

Or. es
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Ändringsförslag 181
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Informationen ska åtminstone innehålla 
följande:

Informationen ska innehålla följande:

Or. en

Motivering

Maximal harmonisering skulle ge samma konsumentskyddsnivå i hela EU.

Ändringsförslag 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 - led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Form av säkerhet. c) Form av säkerhet, inbegripet 
möjligheten att säkerheten finns i en 
annan medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 183
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Ett vägledande exempel på 
konsumentens sammanlagda kreditkostnad 
och den effektiva räntan.

g) Ett typexempel på konsumentens 
sammanlagda kreditkostnad och den 
effektiva räntan.

Or. en
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Ändringsförslag 184
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Eventuell möjlighet till återbetalning i 
förtid och i tillämpliga fall en beskrivning 
av villkoren för detta.

i) En beskrivning av villkoren för
återbetalning i förtid.

Or. en

Ändringsförslag 185
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Eventuellt krav på fastighetsvärdering, i 
tillämpliga fall med angivande av 
värderingsman.

j) Effekterna av 
fastighetsvärderingsrapporten för 
konsumenten, inbegripet angivande av 
värderingsman samt därmed förknippade 
kostnader.

Or. en

Motivering

Genom att den skönsmässiga formuleringen om ”eventuellt krav på fastighetsvärdering” tas 
bort innebär den nya texten att en värdering ska göras för varje bostadslåneavtal.

Ändringsförslag 186
María Irigoyen Pérez

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – led ja (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) I tillämpliga fall en varning om risken 
att förlora den fasta egendomen, om 
skyldigheterna enligt kreditavtalet inte 
efterlevs, i det fall krediten garanteras av 
en inteckning eller annan i en 
medlemsstat allmänt förekommande 
jämförbar säkerhet i bostadsfastighet eller 
garanteras av en till bostadsfastighet 
knuten rättighet.

Or. es

Ändringsförslag 187
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Upplysningar om hur information kan 
erhållas om skattelättnader för kreditavtal 
eller andra gällande offentliga bidrag.

utgår

Or. en

Motivering

Konsumenten ska inte grunda sitt beslut om att ingå ett kreditavtal på skattelättnader.
Dessutom är det allmänt känt att information om skattelättnader kan begäras från 
skattemyndigheterna.

Ändringsförslag 188
María Irigoyen Pérez

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Upplysningar om hur information kan k) Upplysningar om hur information kan 
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erhållas om skattelättnader för kreditavtal 
eller andra gällande offentliga bidrag.

erhållas om skatteskyldigheter och
skattelättnader för kreditavtal eller andra 
gällande offentliga bidrag.

Or. es

Ändringsförslag 189
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att sedan 
konsumenten enligt artikel 14 har lämnat 
nödvändig information om sina behov, sin 
ekonomiska situation och sina önskemål, 
kreditgivaren, och i förekommande fall 
kreditförmedlaren utan onödigt dröjsmål 
ger konsumenten avpassad information för 
att kunna jämföra de krediter som 
tillhandahålls på marknaden, bedöma deras 
konsekvenser och fatta ett välgrundat 
beslut om huruvida ett kreditavtal bör 
ingås. Sådan information, på papper eller 
på något annat varaktigt medium, ska 
tillhandahållas genom det standardiserade 
EU-faktabladet enligt bilaga II.

2. Medlemsstaterna ska se till att sedan 
konsumenten enligt artikel 14 har lämnat 
nödvändig information om sina behov, sin 
ekonomiska situation och sina önskemål, 
kreditgivaren, och i förekommande fall 
kreditförmedlaren utan onödigt dröjsmål 
ger konsumenten avpassad information för 
att kunna jämföra de krediter som 
tillhandahålls på marknaden, bedöma deras 
konsekvenser och fatta ett välgrundat 
beslut om huruvida ett kreditavtal bör 
ingås. Medlemsstaterna kan föreskriva att 
konsumenterna ges denna möjlighet till 
bedömning genom att de erkänns en 
lagstiftad eller avtalsenlig ångerrätt i 
enlighet med bestämmelserna i 
direktiv 2008/48/EG. Sådan information, 
på papper eller på något annat varaktigt 
medium, ska tillhandahållas genom det 
standardiserade EU-faktabladet enligt 
bilaga II.

Or. de

Ändringsförslag 190
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1



PE475.786v01-00 54/119 AM\881849SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att sedan 
konsumenten enligt artikel 14 har lämnat 
nödvändig information om sina behov, sin 
ekonomiska situation och sina önskemål, 
kreditgivaren, och i förekommande fall 
kreditförmedlaren utan onödigt dröjsmål
ger konsumenten avpassad information för 
att kunna jämföra de krediter som 
tillhandahålls på marknaden, bedöma deras 
konsekvenser och fatta ett välgrundat 
beslut om huruvida ett kreditavtal bör 
ingås. Sådan information, på papper eller 
på något annat varaktigt medium, ska 
tillhandahållas genom det standardiserade 
EU-faktabladet enligt bilaga II.

2. Medlemsstaterna ska se till att sedan 
konsumenten har lämnat nödvändig 
information om sina behov, sin 
ekonomiska situation och sina önskemål, 
kreditgivaren, och i förekommande fall 
kreditförmedlaren omedelbart ger 
konsumenten avpassad information för att 
kunna jämföra de krediter som 
tillhandahålls på marknaden, bedöma deras 
konsekvenser och fatta ett välgrundat 
beslut om huruvida ett kreditavtal bör 
ingås. Sådan information, på papper eller 
på något annat varaktigt medium, ska 
tillhandahållas utan kostnad genom det 
standardiserade EU-faktabladet enligt 
bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 191
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att sedan 
konsumenten enligt artikel 14 har lämnat 
nödvändig information om sina behov, sin 
ekonomiska situation och sina önskemål, 
kreditgivaren, och i förekommande fall 
kreditförmedlaren utan onödigt dröjsmål 
ger konsumenten avpassad information för 
att kunna jämföra de krediter som 
tillhandahålls på marknaden, bedöma deras 
konsekvenser och fatta ett välgrundat 
beslut om huruvida ett kreditavtal bör 
ingås. Sådan information, på papper eller 
på något annat varaktigt medium, ska 
tillhandahållas genom det standardiserade 
EU-faktabladet enligt bilaga II.

2. Medlemsstaterna ska se till att sedan 
konsumenten enligt artikel 14 har lämnat 
nödvändig information om sina behov, sin 
ekonomiska situation och sina önskemål, 
kreditgivaren, och i förekommande fall 
kreditförmedlaren utan onödigt dröjsmål 
ger konsumenten avpassad information för 
att kunna jämföra de krediter som 
tillhandahålls på marknaden, bedöma deras 
konsekvenser och fatta ett välgrundat 
beslut om huruvida ett kreditavtal bör 
ingås. Sådan information, på papper eller 
på något annat varaktigt medium, ska 
tillhandahållas genom ett standardiserat 
informationsblad och kostnadsfritt. 
Medlemsstaterna ska använda det 
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standardiserade EU-faktabladet enligt 
bilaga II såvida inte eller till dess att ett 
lämpligare nationellt informationsblad 
har utvecklats och godkänts av samtliga 
intressenter, även företrädare för 
konsumenterna.

Or. en

Motivering

Ett antal medlemsstater har redan infört informationsblad före ingåendet av avtal och därför 
bör antingen ett standardiserat EU-faktablad eller ett likvärdigt dokument tillåtas.

Ändringsförslag 192
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att sedan
konsumenten enligt artikel 14 har lämnat 
nödvändig information om sina behov, sin 
ekonomiska situation och sina önskemål, 
kreditgivaren, och i förekommande fall 
kreditförmedlaren utan onödigt dröjsmål 
ger konsumenten avpassad information för 
att kunna jämföra de krediter som 
tillhandahålls på marknaden, bedöma deras 
konsekvenser och fatta ett välgrundat 
beslut om huruvida ett kreditavtal bör 
ingås. Sådan information, på papper eller 
på något annat varaktigt medium, ska 
tillhandahållas genom det standardiserade 
EU-faktabladet enligt bilaga II.

2. I god tid innan konsumenten blir 
bunden av något kreditavtal eller 
erbjudande ska kreditgivaren, och i 
förekommande fall kreditförmedlaren, på 
grundval av de kreditvillkor som 
kreditgivaren erbjuder och den 
information som konsumenten lämnat om 
sina behov, sin ekonomiska situation och 
sina önskemål ge konsumenten avpassad 
information så att denne kan jämföra de 
krediter som tillhandahålls på marknaden, 
bedöma deras konsekvenser och fatta ett 
välgrundat beslut om huruvida ett 
kreditavtal bör ingås. Sådan information, 
på papper eller på något annat varaktigt 
medium, ska tillhandahållas genom det 
standardiserade EU-faktabladet enligt 
bilaga II.

Or. en

Motivering

Bestämmelsen bör anpassas efter konsumentkreditdirektivet och direktivet om finansiella 
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tjänster. Denna anpassning leder också till minskad byråkrati eftersom kreditgivaren inte blir 
skyldig att lämna det standardiserade EU-faktabladet två gånger.

Ändringsförslag 193
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att sedan 
konsumenten enligt artikel 14 har lämnat 
nödvändig information om sina behov, sin 
ekonomiska situation och sina önskemål, 
kreditgivaren, och i förekommande fall 
kreditförmedlaren utan onödigt dröjsmål
ger konsumenten avpassad information för 
att kunna jämföra de krediter som 
tillhandahålls på marknaden, bedöma deras 
konsekvenser och fatta ett välgrundat 
beslut om huruvida ett kreditavtal bör 
ingås. Sådan information, på papper eller 
på något annat varaktigt medium, ska 
tillhandahållas genom det standardiserade 
EU-faktabladet enligt bilaga II.

2. Medlemsstaterna ska se till att sedan 
konsumenten enligt artikel 14 har lämnat 
nödvändig information om sina behov, sin 
ekonomiska situation och sina önskemål, 
kreditgivaren, och i förekommande fall 
kreditförmedlaren omedelbart ger 
konsumenten avpassad information för att 
kunna jämföra de krediter som 
tillhandahålls på marknaden, bedöma deras 
konsekvenser och fatta ett välgrundat 
beslut om huruvida ett kreditavtal bör 
ingås. Sådan information, på papper eller 
på något annat varaktigt medium, ska 
tillhandahållas utan kostnad genom det 
standardiserade EU-faktabladet enligt 
bilaga II.

Or. en

Motivering

Det standardiserade EU-faktabladet bör tillhandahållas konsumenterna utan kostnad.

Ändringsförslag 194
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att när ett för 
kreditgivaren bindande erbjudande 
lämnas till konsumenten, åtföljs det av ett 

utgår
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standardiserat EU-faktablad. I sådana fall 
ska medlemsstaterna ska se till att 
kreditavtalet inte kan ingås, förrän 
konsumenten haft tillräcklig tid att 
jämföra erbjudandena, bedöma deras 
konsekvenser och fatta ett välgrundat 
beslut om huruvida ett erbjudande bör 
accepteras, oavsett hur avtalet ingås.

Or. en

Motivering

Den föreslagna bestämmelsen skulle skapa rättsosäkerhet eftersom den enskilde kreditgivaren 
inte vet om och när konsumenten har fått erbjudanden från andra kreditgivare, och det skulle 
vara olämpligt att fråga konsumenten om detta. Vidare är det oklart om vilken konsekvens det 
skulle få om bestämmelsen inte efterlevs.

Ändringsförslag 195
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att när ett för 
kreditgivaren bindande erbjudande
lämnas till konsumenten, åtföljs det av ett 
standardiserat EU-faktablad. I sådana fall 
ska medlemsstaterna se till att kreditavtalet 
inte kan ingås, förrän konsumenten haft 
tillräcklig tid att jämföra erbjudandena, 
bedöma deras konsekvenser och fatta ett 
välgrundat beslut om huruvida ett 
erbjudande bör accepteras, oavsett hur 
avtalet ingås.

Medlemsstaterna ska se till att ett utkast till
kreditavtal lämnas till konsumenten, vilket 
ska bifogas det standardiserade
EU-faktabladet.  Medlemsstaterna ska se 
till att kreditavtalet inte kan ingås, förrän 
konsumenten haft tillräcklig tid att jämföra 
erbjudandena, bedöma deras konsekvenser 
och fatta ett välgrundat beslut om huruvida 
ett erbjudande bör accepteras, oavsett hur 
avtalet ingås.

Or. en

Ändringsförslag 196
Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att det 
standardiserade EU-faktabladet gäller 
under en tydligt angiven tidsperiod som är 
tillräckligt lång för att konsumenten ska 
kunna jämföra de erbjudanden som 
tillhandahålls på marknaden.

Or. en

Motivering

Det standardiserade EU-faktabladets giltighetstid behövs för att ge konsumenten möjlighet att 
jämföra de erbjudanden som tillhandahålls på marknaden. Det är självklart att det 
standardiserade EU-faktabladet endast ska gälla om konsumenten har lämnat korrekta 
uppgifter om sin ekonomiska situation.

Ändringsförslag 197
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla ytterligare upplysningar som 
kreditgivaren, och i förekommande fall 
kreditförmedlaren kan lämna till 
konsumenten ska lämnas i ett särskilt 
dokument som kan bifogas faktabladet.

Alla ytterligare upplysningar som 
kreditgivaren, och i förekommande fall 
kreditförmedlaren kan lämna till 
konsumenten ska lämnas i ett särskilt 
dokument som kan bifogas faktabladet.

I medlemsstater som har stränga regler 
om att hypotekskreditinstituts hypotekslån 
(tillgångar) och hypoteksobligationer 
(skulder) ska matcha varandra, kan 
uppgiften om räntan i det standardiserade 
EU-faktabladet vara föremål för ändrade 
marknadsvillkor.

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26, och på de villkor som 
anges i artiklarna 27 och 28, ändra 
uppgifter som ska ingå i 
standardinformation enligt punkt 1 i 
denna artikel samt det standardiserade 
EU-faktabladets innehåll och format 
enligt bilaga II.

utgår

Genom sådana delegerade akter ska vid 
behov bland annat
a) förteckningen över
standardinformationens uppgifter enligt 
punkt 1 i denna artikel ändras,
b) uppgifter strykas i informationen enligt 
bilaga II,
c) uppgifter läggas till i förteckningen 
över standardinformation enligt bilaga II,
d) presentationen ändras av innehållet i 
det standardiserade EU-faktabladet enligt 
bilaga II,
e) instruktioner utarbetas för utformandet 
av det standardiserade EU-faktabladet 
enligt bilaga II.

Or. en

Motivering

De många delegerade befogenheterna utgör ett stort problem. Befogenheterna är mycket 
öppna utan att man uttryckligen definierat mål och innehåll i de delegerade befogenheterna 
och de gäller väsentliga delar av förslaget. Detta kommer troligen med tiden att leda till allt 
mer olikartade bestämmelser om dels traditionella konsumentkrediter, dels bostadslån och 
hypotekslån.

Ändringsförslag 199
Ashley Fox
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26, och på de villkor som 
anges i artiklarna 27 och 28, ändra 
uppgifter som ska ingå i 
standardinformation enligt punkt 1 i 
denna artikel samt det standardiserade 
EU-faktabladets innehåll och format 
enligt bilaga II.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 200
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) presentationen ändras av innehållet i 
det standardiserade EU-faktabladet enligt 
bilaga II,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 201
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) instruktioner utarbetas för utformandet 
av det standardiserade EU-faktabladet 
enligt bilaga II.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 202
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att 
kreditgivaren eller kreditförmedlaren på 
konsumentens begäran gratis lämnar 
denne en kopia av utkastet till kreditavtal.
Denna bestämmelse är inte tillämplig, om 
kreditgivaren vid tidpunkten för begäran 
är obenägen att ingå kreditavtalet med 
konsumenten.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
kreditgivaren eller kreditförmedlaren gratis 
lämnar denne en kopia av utkastet till 
kreditavtal.

Or. en

Ändringsförslag 203
Louis Grech

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att 
kreditgivaren eller kreditförmedlaren på 
konsumentens begäran gratis lämnar denne 
en kopia av utkastet till kreditavtal. Denna 
bestämmelse är inte tillämplig, om 
kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är 
obenägen att ingå kreditavtalet med 
konsumenten.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
kreditgivaren eller kreditförmedlaren på 
konsumentens begäran gratis lämnar denne 
en kopia av utkastet till kreditavtal. Denna 
bestämmelse är inte tillämplig, om 
kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är 
obenägen att ingå kreditavtalet med 
konsumenten. Dessutom ska all 
information som lämnas innan avtalet 
ingås av kreditgivaren eller, i 
förekommande fall, av kreditförmedlaren, 
ska vara kostnadsfri för konsumenten.

Or. en
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Ändringsförslag 204
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Rörlig ränta

1. Medlemsstaterna ska anta 
bestämmelser för att skydda 
konsumenterna mot risken för 
betalningsförsummelser när den rörliga 
räntan ändras betydligt.
Om medlemsstaterna inte fastställer 
allmänna tak för rörliga räntor, ska de se 
till att alla kreditgivare anger en maximal 
ränta. Kreditvärdigheten ska kontrolleras 
i förhållande till denna maximala ränta.
2. Ändringar av räntan får endast bygga 
på objektiva, tillförlitliga, offentliga och i 
förhållande till kreditgivaren externa 
index, exempelvis marknadsräntor.
3. Om räntan höjs ska konsumenten alltid 
ha möjlighet att välja att förlänga 
återbetalningstiden med högst fem år, 
utan tillkommande kostnader och utan 
höjning av de periodiska avbetalningarna.

Or. en

Ändringsförslag 205
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Obligatoriska kompletterande tjänster

1. Medlemsstaterna ska förbjuda 



AM\881849SV.doc 63/119 PE475.786v01-00

SV

kreditgivare och kreditförmedlare från att 
till ett kreditavtalserbjudande knyta 
villkor om köp av försäkringsprodukter 
eller andra finansiella produkter från en 
leverantör som kreditgivaren eller 
kreditförmedlaren anger, med undantag 
av öppnandet av ett vanligt bankkonto.
2. En ändring av tillhandahållaren av 
kompletterande tjänster som är knutna till 
bostadslåneavtalet får inte ha några 
följder för bostadslåneavtalets kreditränta 
eller för någon annan del av kreditavtalet.

Or. en

Motivering

Dessa bestämmelser tillämpas redan i en del medlemsstater. Lånet får inte göras beroende av 
köpet av kompletterande tjänster. Konsumenterna bör skyddas från höjningar av krediträntan 
vid byte av tillhandahållaren av kompletterande tjänster. 

Ändringsförslag 206
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan någon tjänst enligt artikel 3 e 
förmedlas, ska kreditförmedlare åtminstone 
tillhandahålla konsumenten följande 
uppgifter:

1. Innan någon tjänst enligt artikel 3 e 
förmedlas, ska kreditförmedlare åtminstone 
tillhandahålla konsumenten följande 
uppgifter kostnadsfritt:

Or. en

Ändringsförslag 207
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) För ej anknutna kreditförmedlare
vilken eventuell provision som 
kreditgivaren ska betala kreditförmedlaren 
för dennes tjänster.

h) Vilken eventuell provision eller annan 
form av belöning, även in natura, som 
kreditgivaren eller någon annan tredje 
part ska betala kreditförmedlaren för 
dennes tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 208
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ej anknutna kreditförmedlare ska på 
konsumentens begäran uppge om 
provisionerna varierar som olika 
kreditgivare ska betala för kreditavtal som 
erbjuds konsumenten. Konsumenten ska 
underrättas om att denne har rätt att 
begära sådan information.

2. Kreditförmedlare ska uppge om 
provisionerna, i absoluta tal, varierar som 
olika kreditgivare ska betala för kreditavtal 
som erbjuds konsumenten.

Or. en

Ändringsförslag 209
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26, och på de villkor som 
anges i artiklarna 27 och 28, uppdatera 
förteckningen över uppgifter om 
kreditförmedlare som ska lämnas till 
konsumenten enligt punkt 1 i denna 
artikel.

utgår
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När kommissionen antar sådana 
delegerade akter, ska den vid behov bland 
annat ändra informationens uppgifter 
enligt punkt 1 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 210
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För säkerställande av att punkt 1 i 
denna artikel tillämpas enhetligt får 
kommissionen mandat att vid behov 
fastställa ett standardformat för och 
presentationen av de uppgifter som anges 
enligt den punkten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 211
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivare och eventuella 
kreditförmedlare ger de förklaringar som 
konsumenterna behöver om 
erbjudet/erbjudna kreditavtal och 
eventuell(a) kompletterande tjänst(er), så 
att konsumenten kan bedöma om de 
erbjudna kreditavtalen lämpar sig för 
dennes behov och ekonomiska situation.
En tillräcklig förklaring ska innebära att 
personlig information lämnas om vad som 
kännetecknar de erbjudna krediterna, 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivare och eventuella 
kreditförmedlare ger de förklaringar som 
konsumenterna behöver om 
erbjudet/erbjudna kreditavtal och 
eventuell(a) kompletterande tjänst(er), så 
att konsumenten kan bedöma om de 
erbjudna kreditavtalen lämpar sig för 
dennes behov och ekonomiska situation. 
En tillräcklig förklaring ska innebära att 
personlig information lämnas om de 
erbjudna krediternas viktigaste 
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dock utan att någon rekommendation ges.
Kreditgivare och eventuella 
kreditförmedlare ska i möjligaste mån 
korrekt bedöma konsumentens kunskap 
om och erfarenhet av krediten, så att de 
kan avgöra och avpassa vilka förklaringar 
som konsumenten ska få.

kännetecken, dock utan att någon 
rekommendation ges.

Or. en

Ändringsförslag 212
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivare och eventuella 
kreditförmedlare ger de förklaringar som 
konsumenterna behöver om 
erbjudet/erbjudna kreditavtal och 
eventuell(a) kompletterande tjänst(er), så 
att konsumenten kan bedöma om de 
erbjudna kreditavtalen lämpar sig för 
dennes behov och ekonomiska situation.
En tillräcklig förklaring ska innebära att 
personlig information lämnas om vad som 
kännetecknar de erbjudna krediterna, dock 
utan att någon rekommendation ges. 
Kreditgivare och eventuella 
kreditförmedlare ska i möjligaste mån 
korrekt bedöma konsumentens kunskap om 
och erfarenhet av krediten, så att de kan 
avgöra och avpassa vilka förklaringar som 
konsumenten ska få.

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivare och eventuella 
kreditförmedlare ger de förklaringar som 
konsumenterna behöver om 
erbjudet/erbjudna kreditavtal och 
eventuell(a) kompletterande tjänst(er), så 
att konsumenten kan bedöma om de 
erbjudna kreditavtalen lämpar sig för 
dennes behov och ekonomiska situation.
En tillräcklig förklaring ska innebära att 
personlig information lämnas om vad som 
kännetecknar de erbjudna krediterna, även 
deras kostnader och risker, dock utan att 
någon rekommendation ges. Kreditgivare 
och eventuella kreditförmedlare ska i 
möjligaste mån korrekt bedöma 
konsumentens kunskap om och erfarenhet 
av krediten, så att de kan avgöra och 
avpassa vilka förklaringar som 
konsumenten ska få.

Or. en

Ändringsförslag 213
Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivare och eventuella
kreditförmedlare ger de förklaringar som 
konsumenterna behöver om 
erbjudet/erbjudna kreditavtal och 
eventuell(a) kompletterande tjänst(er), så 
att konsumenten kan bedöma om de 
erbjudna kreditavtalen lämpar sig för 
dennes behov och ekonomiska situation.
En tillräcklig förklaring ska innebära att 
personlig information lämnas om vad som 
kännetecknar de erbjudna krediterna, dock 
utan att någon rekommendation ges. 
Kreditgivare och eventuella 
kreditförmedlare ska i möjligaste mån 
korrekt bedöma konsumentens kunskap 
om och erfarenhet av krediten, så att de kan 
avgöra och avpassa vilka förklaringar som 
konsumenten ska få.

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivare och kreditförmedlare ger de 
förklaringar som konsumenterna behöver 
om erbjudet/erbjudna kreditavtal och 
eventuell(a) kompletterande tjänst(er), så 
att konsumenten kan bedöma om de 
erbjudna kreditavtalen lämpar sig för 
dennes behov och ekonomiska situation.
En tillräcklig förklaring ska innebära att 
personlig information lämnas om vad som 
kännetecknar de erbjudna krediterna, även 
deras kostnader och risker, dock utan att 
någon rekommendation ges. Kreditgivare 
ska i möjligaste mån bedöma 
konsumentens kunskap om och erfarenhet 
av krediten, så att de kan avgöra och 
avpassa vilka förklaringar som 
konsumenten ska få.

Or. en

Motivering

Det finns inte något objektivt skäl att göra åtskillnad mellan kreditgivare och 
kreditförmedlare eftersom konsumenter ibland endast kommer i kontakt med förmedlarna. 
Skyldigheten att tillhandahålla förklaringar bör därför gälla båda dessa kategorier. Det 
skulle emellertid vara orimligt att be kreditgivare och kreditförmedlare att ”korrekt” bedöma 
kunskapsnivån eftersom detta kan vara omöjligt i praktiken.

Ändringsförslag 214
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den effektiva räntan ska vara lika med 
den årsränta uttryckt i procent som 
motsvarar det samlade nuvärdet av alla 

1. Den effektiva räntan ska vara lika med 
den årsränta uttryckt i procent som 
motsvarar det samlade nuvärdet av alla 
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nuvarande och framtida åtaganden 
(kreditutnyttjanden, avbetalningar och 
avgifter) som avtalats mellan kreditgivaren 
och konsumenten och ska beräknas i 
enlighet med den matematiska formel som 
finns angiven i bilaga I.

nuvarande och framtida åtaganden 
(kreditutnyttjanden, avbetalningar och 
avgifter) som avtalats mellan kreditgivaren 
och konsumenten och ska beräknas i 
enlighet med den matematiska formel som 
finns angiven i bilaga I. Den effektiva 
räntan ska ta vederbörlig hänsyn till 
konsekvenserna av samtliga relevanta 
faktorer. Den effektiva räntan ska 
inbegripa alla kostnader och kassaflödet i 
samband med kombinerade avtal, som ska 
återbetala kreditbeloppet.

Or. en

Ändringsförslag 215
Damien Abad

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid beräkningen av den effektiva räntan 
ska konsumentens sammanlagda
kreditkostnad inte omfatta de avgifter som
denne ska betala, om en skyldighet enligt
kreditavtalet inte fullgörs.

2. Vid beräkningen av den effektiva räntan 
ska de sammanlagda avgifter som
kreditgivaren tar ut för egen vinning för 
ingåendet och fullgörandet av
kreditavtalet fastställas.

Or. fr

Ändringsförslag 216
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett konto måste öppnas för att erhålla 
krediten, ska i konsumentens sammanlagda 
kreditkostnad ingå kostnaden för kontot, 
liksom kostnaderna för användning av ett 
betalningsmedel för att göra betalningar 

Om ett konto måste öppnas för att erhålla 
krediten, ska i konsumentens sammanlagda 
kreditkostnad ingå kostnaden för kontot, 
liksom kostnaderna för användning av ett 
betalningsmedel för att göra betalningar 
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och utnyttja krediten samt andra 
betalningskostnader, såvida inte 
kostnaderna för kontot tydligt och separat 
anges i kreditavtalet eller något annat 
avtal som ingåtts med konsumenten.

och utnyttja krediten samt andra 
betalningskostnader.

Or. en

Ändringsförslag 217
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kreditavtal innehåller villkor som 
tillåter ändringar av krediträntan och i 
tillämpliga fall av de avgifter som ingår i 
den effektiva räntan men som är omöjliga 
att uppskatta när den beräknas, ska 
den effektiva räntan beräknas utifrån 
antagandet att krediträntan och övriga 
avgifter kommer att ligga på samma nivå 
som när kreditavtalet undertecknas.

4. Om kreditavtal innehåller villkor som 
tillåter ändringar av krediträntan och i 
tillämpliga fall av de avgifter som ingår i 
den effektiva räntan men som är omöjliga 
att uppskatta när den beräknas, ska 
den effektiva räntan beräknas utifrån 
antagandet att krediträntan och övriga 
avgifter kommer att ligga på samma nivå 
som när kreditavtalet undertecknas.

Om konsumenten nämner alternativa 
tillhandahållare av kompletterande 
tjänster ska kreditgivaren och 
kreditförmedlaren göra en ny beräkning 
av den effektiva räntan på grundval av 
kostnaderna för dessa kompletterande 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 218
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Parterna kan dock i kreditavtalet komma 2. Parterna kan dock i kreditavtalet komma 
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överens om att informationen enligt punkt 
1 ska lämnas till konsumenten periodvis, i 
sådana fall där ändringen av krediträntan 
direkt föranleds av en ändring av 
referensräntan och den nya referensräntan 
offentliggörs på vederbörligt sätt och 
informationen om den nya referensräntan 
även finns tillgänglig hos kreditgivaren.

överens om att informationen enligt punkt 
1 ska lämnas till konsumenten periodvis, i 
sådana fall där ändringen av krediträntan 
direkt föranleds av en ändring av 
referensräntan och den nya referensräntan 
offentliggörs på vederbörligt sätt och 
informationen om den nya referensräntan 
även finns tillgänglig hos kreditgivaren, 
och lämnas direkt till konsumenten 
tillsammans med de nya 
månadsavbetalningarnas belopp.

Or. en

Ändringsförslag 219
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Parterna kan dock i kreditavtalet 
komma överens om att informationen 
enligt punkt 1 ska lämnas till 
konsumenten periodvis, i sådana fall där 
ändringen av krediträntan direkt 
föranleds av en ändring av referensräntan 
och den nya referensräntan offentliggörs 
på vederbörligt sätt och informationen om 
den nya referensräntan även finns 
tillgänglig hos kreditgivaren.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom en förändring av räntan skulle få direkta konsekvenser för konsumenten är det 
lämpligare med personlig information än att förlita sig på offentliga meddelanden.

Ändringsförslag 220
Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Parterna kan dock i kreditavtalet komma 
överens om att informationen enligt punkt 
1 ska lämnas till konsumenten periodvis, i 
sådana fall där ändringen av krediträntan 
direkt föranleds av en ändring av 
referensräntan och den nya referensräntan 
offentliggörs på vederbörligt sätt och 
informationen om den nya referensräntan 
även finns tillgänglig hos kreditgivaren.

2. Parterna kan dock i kreditavtalet komma 
överens om att informationen enligt punkt 
1 ska lämnas till konsumenten periodvis, i 
sådana fall där ändringen av krediträntan 
direkt föranleds av en ändring av 
referensräntan och den nya referensräntan 
offentliggörs på vederbörligt sätt och 
informationen om den nya referensräntan 
även finns tillgänglig hos kreditgivaren.
Kreditgivaren kan fortsätta lämna 
information till konsumenten periodvis 
om ändringar av krediträntan i sådana 
fall då krediträntan inte står i någon 
direkt relation till en ändring av 
referensräntan, om sådana bestämmelser 
gällde innan detta direktiv trädde i kraft.

Or. en

Motivering

I en del medlemsstater kan konsumenterna informeras om ändringar av krediträntan genom 
annonsering av sådana ränteändringar i de nationella tidningarna. I de fall då en sådan 
praxis finns och denna är allmänt accepterad i denna medlemsstat bör medlemsstaten få lov 
att fortsätta med detta system.

Ändringsförslag 221
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I de fall då ändringar av krediträntan 
fastställs genom auktioner på 
kapitalmarknaderna, och det därför är 
omöjligt för kreditgivaren att informera 
konsumenten om en ändring innan 
ändringen träder i kraft, ska kreditgivaren 
i god tid före auktionen skriftligen 
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informera konsumenten om det 
kommande förfarandet och den 
förväntade nivån på den nya krediträntan.

Or. en

Motivering

I de fall då ändringar av krediträntan fastställs genom auktioner på kapitalmarknaderna 
kommer inte kreditgivaren att känna till den exakta nya räntan förrän auktionen har avslutats 
och obligationerna har sålts.

Ändringsförslag 222
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivaren innan kreditavtal ingås gör en 
grundlig bedömning av konsumentens 
kreditvärdighet, baserad på kriterier som 
konsumentens inkomst, besparingar, 
skulder och andra ekonomiska 
förpliktelser. Bedömningen ska utgå från 
nödvändig information som kreditgivaren, 
eller i tillämpliga fall kreditförmedlaren, 
har erhållit från konsumenten och från 
relevanta interna eller externa källor och 
ska uppfylla kraven på nödvändighet och 
proportionalitet i den mening som avses i 
artikel 6 i direktiv 95/46/EG. 
Medlemsstaterna ska se till att kreditgivare 
inrättar lämpliga rutiner för bedömningen 
av konsumentens kreditvärdighet. Dessa 
rutiner ska regelbundet ses över och 
motsvarande uppdaterade uppgifter om 
dessa rutiner ska bevaras.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivaren innan kreditavtal ingås gör en 
grundlig bedömning av konsumentens 
kreditvärdighet och möjlighet att uppfylla 
kreditavtalet och dess villkor, baserad på 
kriterier som ska offentliggöras, såsom
konsumentens inkomst, besparingar, 
skulder och andra ekonomiska 
förpliktelser. Bedömningen ska utgå från 
nödvändig information som kreditgivaren, 
eller i tillämpliga fall kreditförmedlaren, 
har erhållit från konsumenten och från 
relevanta interna eller externa källor och 
ska uppfylla kraven på nödvändighet och 
proportionalitet i den mening som avses i 
artikel 6 i direktiv 95/46/EG. 
Medlemsstaterna ska se till att kreditgivare 
inrättar lämpliga rutiner för bedömningen 
av konsumentens kreditvärdighet och 
möjlighet att uppfylla kreditavtalet och 
dess villkor, i konsumenternas intresse. 
Dessa rutiner ska regelbundet ses över och 
motsvarande uppdaterade uppgifter om 
dessa rutiner ska bevaras.

Or. en
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Ändringsförslag 223
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivaren innan kreditavtal ingås gör en 
grundlig bedömning av konsumentens 
kreditvärdighet, baserad på kriterier som 
konsumentens inkomst, besparingar, 
skulder och andra ekonomiska 
förpliktelser. Bedömningen ska utgå från 
nödvändig information som kreditgivaren, 
eller i tillämpliga fall kreditförmedlaren, 
har erhållit från konsumenten och från 
relevanta interna eller externa källor och 
ska uppfylla kraven på nödvändighet och 
proportionalitet i den mening som avses i 
artikel 6 i direktiv 95/46/EG. 
Medlemsstaterna ska se till att kreditgivare 
inrättar lämpliga rutiner för bedömningen 
av konsumentens kreditvärdighet Dessa 
rutiner ska regelbundet ses över och 
motsvarande uppdaterade uppgifter om 
dessa rutiner ska bevaras.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivaren innan kreditavtal ingås gör en 
grundlig bedömning av konsumentens 
kreditvärdighet, baserad på kriterier som 
konsumentens inkomst, besparingar, 
skulder och andra ekonomiska 
förpliktelser. När bedömningen avser ett 
kreditavtal där konsumenten eller en 
släkting till denne inte själv kommer att 
utnyttja mer än 40 procent av fastigheten, 
och som tillåter att konsumenten hyr ut 
hela fastigheten eller en del av den, får 
medlemsstaterna tillåta att kreditgivarna
beaktar rimliga hyresinkomstprognoser i 
kreditprövningen. Bedömningen ska utgå 
från nödvändig information som 
kreditgivaren, eller i tillämpliga fall 
kreditförmedlaren, har erhållit från 
konsumenten och från relevanta interna 
eller externa källor och ska uppfylla kraven 
på nödvändighet och proportionalitet i den 
mening som avses i artikel 6 i direktiv 
95/46/EG. Medlemsstaterna ska se till att 
kreditgivare inrättar lämpliga rutiner för 
bedömningen av konsumentens 
kreditvärdighet Dessa rutiner ska 
regelbundet ses över och motsvarande 
uppdaterade uppgifter om dessa rutiner ska 
bevaras.

Or. en

Motivering

Transaktioner som avser köp av fastigheter för uthyrning som görs av privatpersoner (och 
inte genom ett aktiebolag), och transaktioner som avser fastigheter som delvis är 
bostadsfastigheter och delvis kommersiella fastigheter, ska anses vara personliga lån med en 
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fastighet som säkerhet. Sådana krediter kommer senare att återbetalas med hyresintäkterna 
från fastigheten och baseras därför på denna hyresinkomst snarare än på konsumentens 
inkomst.

Ändringsförslag 224
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivaren innan kreditavtal ingås gör en 
grundlig bedömning av konsumentens 
kreditvärdighet, baserad på kriterier som 
konsumentens inkomst, besparingar, 
skulder och andra ekonomiska 
förpliktelser. Bedömningen ska utgå från 
nödvändig information som kreditgivaren, 
eller i tillämpliga fall kreditförmedlaren, 
har erhållit från konsumenten och från 
relevanta interna eller externa källor och 
ska uppfylla kraven på nödvändighet och 
proportionalitet i den mening som avses i 
artikel 6 i direktiv 95/46/EG. 
Medlemsstaterna ska se till att kreditgivare 
inrättar lämpliga rutiner för bedömningen 
av konsumentens kreditvärdighet Dessa 
rutiner ska regelbundet ses över och 
motsvarande uppdaterade uppgifter om 
dessa rutiner ska bevaras.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivaren innan kreditavtal ingås gör en 
grundlig bedömning av konsumentens 
kreditvärdighet och möjlighet att uppfylla 
kreditavtalet och dess villkor, baserad på 
kriterier som ska offentliggöras, såsom
konsumentens inkomst, besparingar, 
skulder och andra ekonomiska 
förpliktelser. Bedömningen ska utgå från 
nödvändig information som kreditgivaren, 
eller i tillämpliga fall kreditförmedlaren, 
har erhållit från konsumenten och från 
relevanta interna eller externa källor och 
ska uppfylla kraven på nödvändighet och 
proportionalitet i den mening som avses i 
artikel 6 i direktiv 95/46/EG.
Medlemsstaterna ska se till att kreditgivare 
inrättar lämpliga rutiner för bedömningen 
av konsumentens kreditvärdighet och 
möjlighet att uppfylla kreditavtalet och 
dess villkor, i konsumenternas intresse. 
Dessa rutiner ska regelbundet ses över och 
motsvarande uppdaterade uppgifter om 
dessa rutiner ska bevaras.

Or. en

Ändringsförslag 225
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Målet med bedömningen av 
konsumentens kreditvärdighet ska 
inbegripa förebyggande av 
överskuldsättning. 
Vid betalningsförsummelse ska 
kreditgivaren ha ansvaret om 
kreditgivarens beslut baseras på en 
bristfällig bedömning av konsumentens 
kreditvärdighet och kreditavtalets 
ändamålsenlighet. Kostnaderna för 
oansvarig utlåning ska bäras av 
kreditgivaren.

Or. en

Ändringsförslag 226
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I tillämpliga fall ska medlemsstaterna 
se till att bedömningen av värdet på den 
fastighet som utgör säkerhet för krediten 
görs på ett korrekt sätt.  Kreditgivarna ska 
meddela alla bedömningar och eventuella 
tveksamheter som de upptäcker när det 
gäller en fastighets värde.  
Medlemsstaterna ska se till att 
fastighetsvärderingar utförs av oberoende 
och erkända parter.

Or. en

Motivering

Kvaliteten på fastighetsvärderingen är avgörande för bedömningen av konsuments 
ekonomiska säkerhet.
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Ändringsförslag 227
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I tillämpliga fall ska medlemsstaterna 
se till att värderingen av den fastighet som 
utgör säkerhet för krediten görs på ett 
korrekt sätt när förhållandet mellan 
lånebeloppet och fastighetens värde ska 
fastställas. Kreditgivarna ska meddela alla 
bedömningar och eventuella tveksamheter 
som de upptäcker när det gäller en 
fastighets värde.  Medlemsstaterna ska se 
till att fastighetsvärderingar utförs av 
oberoende och erkända parter. Om 
värderingen av fastigheten inte gjorts på 
korrekt sätt kan en domstol fastställa att 
hela skulden ska annulleras efter 
återtagandet.

Or. en

Ändringsförslag 228
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om kreditprövningen av konsumenten 
visar att dennes utsikter att kunna 
återbetala krediten under kreditavtalets 
löptid inte är goda, ska kreditgivaren neka 
kredit.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 229
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om kreditprövningen av konsumenten 
visar att dennes utsikter att kunna 
återbetala krediten under kreditavtalets 
löptid inte är goda, ska kreditgivaren neka 
kredit.

utgår

Or. en

Motivering

Kreditgivaren ska naturligtvis ta hänsyn till resultatet av kreditprövningen, men den inflexibla 
regel som föreslås kan leda till oönskade resultat, nämligen att vissa konsumenter nekas 
tillgång till kredit utan laglig grund. Det räcker med att kreditgivaren är skyldig att i enlighet 
med artikel 5.1 agera hederligt, rättvist och professionellt och tillvaratar konsumentens 
intressen när beslut om beviljande av kredit fattas.

Ändringsförslag 230
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om kreditprövningen av konsumenten 
visar att dennes utsikter att kunna 
återbetala krediten under kreditavtalets 
löptid inte är goda, ska kreditgivaren neka 
kredit.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 231
Damien Abad

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om kreditprövningen av konsumenten 
visar att dennes utsikter att kunna
återbetala krediten under kreditavtalets 
löptid inte är goda, ska kreditgivaren neka 
kredit.

a) Om kreditprövningen av konsumenten 
visar att dennes utsikter att kunna uppfylla 
sina avtalsmässiga skyldigheter inte är 
goda, ska kreditgivaren, om denne trots 
detta beviljar krediten, uteslutande i 
tillsynssyfte dokumentera detta beslut och 
orsakerna till detta.

Or. fr

Ändringsförslag 232
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om kreditprövningen av konsumenten 
visar att dennes utsikter att kunna 
återbetala krediten under kreditavtalets 
löptid inte är goda, ska kreditgivaren neka 
kredit.

a) Om kreditprövningen av konsumenten 
visar att dennes utsikter att kunna uppfylla 
sina avtalsmässiga skyldigheter inte är 
goda, ska kreditgivaren, om denne trots 
allt beviljar krediten, dokumentera detta 
beslut och orsakerna till sitt beslut, om 
detta är nödvändigt för kontrolländamål.

Or. en

Motivering

Ett lagstadgat förbud mot att bevilja krediten i händelse av en negativ kreditprövning skulle 
vara oproportionerligt eftersom det skulle strida mot avtalsfriheten.

Ändringsförslag 233
Damien Abad

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led b



AM\881849SV.doc 79/119 PE475.786v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om kreditansökan avslås, ska 
kreditgivaren utan dröjsmål och utan 
extra kostnad underrätta konsumenten om
orsaken.

b) Om kreditansökan avslås, kan
konsumenten om så önskas begära att 
kreditgivaren underrättar denne om 
orsaken till avslaget.

Or. fr

Ändringsförslag 234
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om kreditansökan avslås, ska 
kreditgivaren utan dröjsmål och utan extra 
kostnad underrätta konsumenten om 
orsaken.

b) Om kreditansökan avslås, ska 
kreditgivaren utan dröjsmål och utan extra 
kostnad underrätta konsumenten.

Or. en

Motivering

Information om orsakerna till ett avslag kan få konsumenter att ändra sin ansökan genom att 
lämna oriktig information.

Ändringsförslag 235
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Utan att det påverkar den allmänna 
informationsplikten enligt artikel 12 i 
direktiv 95/46/EG, ska kreditgivaren utan 
dröjsmål och utan extra kostnad 
underrätta konsumenten och förklara 
logiken i beslutet, om kreditansökan 

utgår
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avslås genom ett automatiserat beslut eller 
ett beslut baserat på metoder som 
automatisk kreditvärdering.

Or. en

Ändringsförslag 236
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Utan att det påverkar den allmänna 
informationsplikten enligt artikel 12 i 
direktiv 95/46/EG, ska kreditgivaren utan 
dröjsmål och utan extra kostnad 
underrätta konsumenten och förklara 
logiken i beslutet, om kreditansökan 
avslås genom ett automatiserat beslut eller 
ett beslut baserat på metoder som 
automatisk kreditvärdering.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse bör utgå med tanke på artikel 15 i direktiv 95/46/EG om skydd för 
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter. 

Ändringsförslag 237
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Konsumenten ska ha möjlighet att 
begära att beslutet ses över manuellt.

utgår

Or. en
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Motivering

Fördelarna med denna bestämmelse för konsumenterna är oklara.

Ändringsförslag 238
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Konsumenten ska ha möjlighet att 
begära att beslutet ses över manuellt.

f) Konsumenten ska ha möjlighet att 
begära att beslutet ses över.

Or. en

Motivering

En manuell översyn skulle vara särskilt betungande för kreditgivarna.

Ändringsförslag 239
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att om 
parterna överväger att höja det samlade
kreditbeloppet till konsumenten efter det 
att kreditavtalet ingåtts, ska kreditgivarens 
ekonomiska uppgifter om konsumenten 
uppdateras och dennes kreditvärdering 
omprövas, innan någon väsentlig höjning 
av det samlade kreditbeloppet beviljas.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att om 
konsumenten begär en höjning av det 
samlade kreditbeloppet efter det att 
kreditavtalet ingåtts, ska kreditgivarens 
ekonomiska uppgifter om konsumenten 
uppdateras och dennes kreditvärdering 
omprövas, innan någon väsentlig höjning 
av det samlade kreditbeloppet beviljas.

Or. en

Motivering

Det samlade kreditbeloppet kan också höjas som ett resultat av varierande krediträntor. Det 
bör klargöras att dessa ekonomiska uppgifter ska uppdateras först när konsumenten begär en 
höjning av krediten.
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Ändringsförslag 240
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivare och kreditförmedlare, utöver 
kreditprövningen av konsumenten, får 
nödvändiga uppgifter om konsumentens 
personliga och ekonomiska situation, 
preferenser och avsikter och bedömer ett 
tillräckligt stort antal kreditavtal ur sitt 
produktsortiment för att se vilka produkter 
som är olämpliga för konsumenten, med 
tanke på dennes behov, ekonomiska och 
personliga situation. Sådana överväganden 
ska baseras på aktuella uppdaterade 
uppgifter och på rimliga antaganden om 
konsumentens situation under det 
föreslagna kreditavtalets löptid.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivare och kreditförmedlare, utöver 
kreditprövningen av konsumenten, får 
nödvändiga uppgifter om konsumentens 
personliga och ekonomiska situation, 
preferenser och avsikter och bedömer ett 
tillräckligt stort antal kreditavtal ur sitt 
produktsortiment för att se vilka produkter 
som är mest intressanta för konsumenten, 
med tanke på dennes behov, ekonomiska 
och personliga situation. Sådana 
överväganden ska baseras på aktuella 
uppdaterade uppgifter och på rimliga 
antaganden om konsumentens situation 
under det föreslagna kreditavtalets löptid.

Medlemsstaterna ska dessutom se till att 
varje begäran om uppgifter begränsas till 
vad som är nödvändigt i samband med 
bedömningen av kreditvärdigheten, och 
att de uppgifter som samlas in i detta 
sammanhang inte används för andra 
syften. Konsumenten ska ha full tillgång 
till alla uppgifter som rör dennes 
personliga situation och vid behov ha 
möjlighet att korrigera dessa.

Or. en

Ändringsförslag 241
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivare och kreditförmedlare, utöver 
kreditprövningen av konsumenten, får 
nödvändiga uppgifter om konsumentens 
personliga och ekonomiska situation, 
preferenser och avsikter och bedömer ett 
tillräckligt stort antal kreditavtal ur sitt 
produktsortiment för att se vilka 
produkter som är olämpliga för 
konsumenten, med tanke på dennes 
behov, ekonomiska och personliga 
situation. Sådana överväganden ska 
baseras på aktuella uppdaterade uppgifter 
och på rimliga antaganden om 
konsumentens situation under det 
föreslagna kreditavtalets löptid.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 242
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivare och kreditförmedlare, utöver 
kreditprövningen av konsumenten, får 
nödvändiga uppgifter om konsumentens 
personliga och ekonomiska situation, 
preferenser och avsikter och bedömer ett 
tillräckligt stort antal kreditavtal ur sitt 
produktsortiment för att se vilka 
produkter som är olämpliga för 
konsumenten, med tanke på dennes 
behov, ekonomiska och personliga 
situation. Sådana överväganden ska 
baseras på aktuella uppdaterade uppgifter 
och på rimliga antaganden om 
konsumentens situation under det 
föreslagna kreditavtalets löptid.

utgår
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Or. en

Motivering

Formuleringen tyder på att kreditgivaren för att uppfylla de skyldigheter som anges i denna 
punkt måste begära upplysningar om konsumentens situation två gånger, först för 
kreditprövningen och sedan efter att kreditprövningen har utförts. Detta skulle skapa onödig 
byråkrati.

Ändringsförslag 243
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26, och på de villkor som 
anges i artiklarna 27 och 28, specificera 
och ändra de kriterier som ska beaktas vid 
en kreditbedömning enligt punkt 1 i 
denna artikel och se till att 
kreditprodukter inte är olämpliga för 
konsumenten enligt punkt 4 i denna 
artikel.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 244
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
konsumenterna ger kreditgivaren, och i 
förekommande fall kreditförmedlaren, 
fullständiga och korrekta uppgifter om sin
ekonomiska situation och sina personliga 
omständigheter i samband med 
behandlingen av kreditansökan. Dessa 
uppgifter ska vid behov styrkas med 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivaren, och i förekommande fall 
kreditförmedlaren, begär in alla 
nödvändiga uppgifter från konsumenterna 
om deras ekonomiska situation och 
personliga omständigheter i samband med 
behandlingen av kreditansökan. Dessa 
uppgifter ska vid behov styrkas med 
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handlingar vars ursprung kan kontrolleras. handlingar vars ursprung kan kontrolleras.

Or. en

Ändringsförslag 245
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller de uppgifter som 
konsumenten ska lämna för att 
kreditgivaren ska kunna göra en grundlig 
kreditprövning och besluta om krediten,
ska medlemsstaterna säkerställa att 
kreditgivare innan avtalet ingås klart anger 
vilka uppgifter som konsumenten måste 
lämna, vid behov även styrkande 
handlingar vars ursprung kan kontrolleras.
Medlemsstaterna ska också säkerställa att 
kreditgivare anger exakt när konsumenten 
ska lämna sådana uppgifter.

2. När det gäller de uppgifter som begärs 
av konsumenten enligt punkt 1 ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
kreditgivare innan avtalet ingås klart anger 
vilka uppgifter som konsumenten måste 
lämna, vid behov även styrkande 
handlingar vars ursprung kan kontrolleras. 
Medlemsstaterna ska också säkerställa att 
kreditgivare anger exakt när konsumenten 
ska lämna sådana uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 246
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivaren, och i förekommande fall 
kreditförmedlaren, visar tillbörlig 
aktsamhet när det gäller att kontrollera 
att konsumenten har tillhandahållit de 
nödvändiga uppgifterna enligt punkt 1. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
konsumenten efter ett krediterbjudande 
inte drabbas av påföljder från 
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kreditgivarens sida för att ha underlåtit 
att tillhandahålla fullständiga uppgifter, 
om kreditgivaren, och i förekommande 
fall kreditförmedlaren, har underlåtit att 
begära in sådana uppgifter från 
konsumenten eller underlåtit att visa 
tillbörlig aktsamhet när det gäller att se 
till att fullständiga uppgifter 
tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 247
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska säkerställa att alla 
kreditgivare kan få icke-diskriminerande 
tillgång till databaser som i den 
medlemsstaten används för att bedöma 
konsumenters kreditvärdighet och 
övervaka konsumenters fullgörande av 
kreditvillkoren under kreditavtalets löptid.
Sådana databaser kan förvaltas av privata 
kreditupplysningsinstitut eller
kreditupplysningsfirmor och offentliga 
kreditregister.

1. Varje medlemsstat ska säkerställa att alla 
kreditgivare kan få icke-diskriminerande 
tillgång till databaser som i den 
medlemsstaten används för att bedöma 
konsumenters kreditvärdighet och 
övervaka konsumenters fullgörande av 
kreditvillkoren under kreditavtalets löptid.
Sådana databaser kan förvaltas av privata 
kreditupplysningsinstitut eller 
kreditupplysningsfirmor och offentliga 
kreditregister.

På gränsöverskridande nivå får endast 
negativa kredituppgifter, även 
information om avsaknad av negativa 
kredituppgifter, utbytas.

Or. en

Ändringsförslag 248
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26, och på de villkor som 
anges i artiklarna 27 och 28, fastställa 
enhetliga kreditregistreringskriterier och 
villkor för databehandling som ska 
tillämpas på databaserna enligt punkt 1 i 
denna artikel.

utgår

I sådana delegerade akter ska särskilt 
anges vilka begränsningar för 
uppgiftsregistrering som ska tillämpas på 
sådana databaser och etablerade 
definitioner av nyckelbegrepp som 
används i dem.

Or. en

Motivering

Dessa delegerade befogenheter skulle kunna medföra en skyldighet att upprätta databaser 
med positiva kredituppgifter. I Finland får man för närvarande enbart upprätta databaser 
med negativa kredituppgifter. Förändringar som påverkar viktiga allmänna policyer, t.ex. 
dataskydd, bör inte införas genom delegerade befogenheter.

Ändringsförslag 249
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26, och på de villkor som 
anges i artiklarna 27 och 28, fastställa 
enhetliga kreditregistreringskriterier och 
villkor för databehandling som ska 
tillämpas på databaserna enligt punkt 1 i 
denna artikel.

utgår

I sådana delegerade akter ska särskilt 
anges vilka begränsningar för 
uppgiftsregistrering som ska tillämpas på 
sådana databaser och etablerade 
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definitioner av nyckelbegrepp som 
används i dem.

Or. en

Motivering

Eftersom kreditupplysningsföretagen spelar en så viktig roll inom sektorn för finansiella 
tjänster är det inte lämpligt att sådana definitioner fastställs genom delegerade akter. 
Fastställandet av enhetliga kreditregistreringskriterier och villkor för databehandling skulle 
vara en dyr verksamhet för kreditregistren, och särskilt för konsumenterna och kreditgivarna. 
Det finns inget bevis för att denna kostnad skulle motiveras av en effektiv stimulering av en 
mer omfattande kreditmarknad. Oförutsedda konsekvenser skulle kunna uppkomma.

Ändringsförslag 250
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26, och på de villkor som anges 
i artiklarna 27 och 28, fastställa enhetliga 
kreditregistreringskriterier och villkor för 
databehandling som ska tillämpas på 
databaserna enligt punkt 1 i denna artikel.

Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26, och på de villkor som anges 
i artiklarna 27 och 28, fastställa enhetliga 
kreditregistreringskriterier för negativa 
kredituppgifter och villkor för 
databehandling som ska tillämpas på 
databaserna enligt punkt 1 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 251
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att beslut 
som fattas av myndigheter med ansvar för 
uppgiftsskydd eller domstolar i 
konsumentens hemmedlemsstat eller av 
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de myndigheter eller domstolar i andra 
medlemsstater där uppgifter har lämnats 
om en konsument, iakttas och tillämpas i 
alla övriga medlemsstater på samma sätt 
och utan att konsumenten ska behöva ta 
initiativ till ytterligare administrativa eller 
rättsliga förfaranden. Sådana beslut 
inbegriper, men är inte begränsade till, 
fall som avser felaktiga eller felaktigt 
hänförda uppgifter, oriktigt insamlade 
uppgifter, oriktiga antaganden, 
ifrågasatta uppgifter och varje handlingar 
som följer av detta, inbegripet strykning, 
korrigering, anmärkning eller 
begränsning av användningen av dessa 
uppgifter.  Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna informeras om alla 
uppgifter som utbytts om dem på 
gränsöverskridande nivå.
När uppgifter har korrigerats har 
konsumenterna rätt till en ny bedömning 
av sin kreditvärdighet och en efterföljande 
anpassning av sina kreditavtal samt 
ersättning för andra skador till följd 
härav.

Or. en

Ändringsförslag 252
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv avses med ”rådgivning” 
en särskild tjänst som skiljer sig från 
beviljandet av en kredit. En sådan tjänst får 
bara saluföras som rådgivning, om 
tjänsteleverantörens ersättning är 
överblickbar för konsumenten.

1. I detta direktiv avses med ”oberoende 
rådgivning om bostadslån” en särskild 
tjänst som skiljer sig från beviljandet av en 
kredit. En sådan tjänst får bara saluföras 
som oberoende rådgivning om bostadslån, 
om tjänsteleverantörens ersättning är 
överblickbar för konsumenten och om det 
inte förekommer någon intressekonflikt 
med konsumenten. Bostadslånerådgivare 
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kan bara beskriva sig själva som 
oberoende om de tar hänsyn till hela 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 253
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivaren eller kreditförmedlaren i 
samband med viss transaktion underrättar 
konsumenten om någon rådgivning erbjuds 
eller kommer att erbjudas. Detta kan ske 
genom att kompletterande information 
lämnas innan avtalet ingås. Om rådgivning 
erbjuds konsumenter, ska medlemsstaterna 
säkerställa att kreditgivare och 
kreditförmedlare uppfyller följande, utöver 
kraven i artiklarna 5 och 6:

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivaren eller kreditförmedlaren i 
samband med viss transaktion underrättar 
konsumenten om någon rådgivning erbjuds 
konsumenten samt i förekommande fall 
anger vad denne får betala för 
rådgivningen. Detta kan ske genom att 
kompletterande information lämnas innan 
avtalet ingås. Om rådgivning erbjuds 
konsumenter, ska medlemsstaterna 
säkerställa att kreditgivare och 
kreditförmedlare uppfyller följande, utöver 
kraven i artiklarna 5 och 6:

Or. en

Motivering

Förtydligande av ordalydelsen för att göra en tydlig åtskillnad mellan fall då ingen 
rådgivning erbjuds, och fall då rådgivning erbjuds.

Ändringsförslag 254
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Bedömer ett tillräckligt stort antal a) Bedömer ett tillräckligt stort antal
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kreditavtal på marknaden, så att 
konsumenten kan rekommenderas det 
lämpligaste kreditavtalet, med tanke på 
dennes behov, ekonomiska och personliga 
situation.

kreditavtal och kreditgivare på marknaden, 
så att konsumenten kan rekommenderas det 
lämpligaste kreditavtalet, med tanke på 
dennes behov, ekonomiska och personliga 
situation.

Or. en

Ändringsförslag 255
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Bedömer ett tillräckligt stort antal
kreditavtal på marknaden, så att 
konsumenten kan rekommenderas det 
lämpligaste kreditavtalet, med tanke på 
dennes behov, ekonomiska och personliga 
situation.

a) Informerar konsumenten om vilka
kreditavtal de bedömer, så att konsumenten 
förstår utgångspunkten för 
rekommendationen om lämpliga 
kreditavtal, med tanke på dennes behov, 
ekonomiska och personliga situation.

Or. en

Ändringsförslag 256
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Bedömer ett tillräckligt stort antal 
kreditavtal på marknaden, så att 
konsumenten kan rekommenderas det 
lämpligaste kreditavtalet, med tanke på 
dennes behov, ekonomiska och personliga 
situation.

a) Bedömer ett tillräckligt stort antal 
kreditavtal som ingår i kreditgivarens eller 
kreditförmedlarens utbud av produkter, så 
att konsumenten kan rekommenderas det 
lämpligaste kreditavtalet, med tanke på 
dennes behov, ekonomiska och personliga 
situation.

Or. en
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Motivering

Det skulle vara orealistiskt att begära att kreditgivare ska ge råd om andra kreditgivares 
produkter.

Ändringsförslag 257
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Oberoende rådgivning om bostadslån
som tillhandahålls av kreditgivare och 
kreditförmedlare ska dokumenteras för 
konsumenten.

Or. en

Ändringsförslag 258
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att statligt 
finansierade oberoende organ 
tillhandahåller konsumenterna tydlig, 
opartisk information om ett tillräckligt 
stort antal kreditavtal, som är tillgängliga 
på marknaden.

Or. en

Motivering

Oberoende organ skulle kunna tillhandahålla konsumenterna objektiv och opartisk 
information. Denna möjlighet skulle komplettera eller vara ett alternativ till rådgivning som 
tillhandahålls av kreditgivare och kreditförmedlare.
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Ändringsförslag 259
Damien Abad

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten har lagstadgad eller 
avtalsgrundad rätt att återbetala sina 
skulder enligt ett kreditavtal, innan detta 
löper ut. I sådana ska konsumenten ha rätt 
till en nedsättning av den sammanlagda 
kreditkostnaden, där nedsättningen ska 
utgöras av räntan och kostnaderna under 
avtalets återstående löptid.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten har lagstadgad rätt att 
återbetala sina skulder enligt ett 
kreditavtal, innan detta löper ut. I sådana 
ska konsumenten ha rätt till en nedsättning 
av den sammanlagda kreditkostnaden, där 
nedsättningen ska utgöras av räntan och 
kostnaderna under avtalets återstående 
löptid.

Or. fr

Ändringsförslag 260
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten har lagstadgad eller 
avtalsgrundad rätt att återbetala sina 
skulder enligt ett kreditavtal, innan detta 
löper ut. I sådana ska konsumenten ha rätt 
till en nedsättning av den sammanlagda 
kreditkostnaden, där nedsättningen ska 
utgöras av räntan och kostnaderna under 
avtalets återstående löptid.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten har lagstadgad eller 
avtalsgrundad rätt att helt eller delvis
återbetala sina skulder enligt ett 
kreditavtal, innan detta löper ut. I sådana 
ska konsumenten ha rätt till en nedsättning 
av den sammanlagda kreditkostnaden, där 
nedsättningen ska utgöras av räntan och 
kostnaderna under avtalets återstående 
löptid.

Or. en

Motivering

Anpassning till artikel 16.1 i konsumentkreditdirektivet. Det är viktigt att konsumenten har 
rätt att betala av en del av lånet innan kreditavtalet löper ut.
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Ändringsförslag 261
María Irigoyen Pérez

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten har lagstadgad eller 
avtalsgrundad rätt att återbetala sina 
skulder enligt ett kreditavtal, innan detta 
löper ut. I sådana ska konsumenten ha rätt 
till en nedsättning av den sammanlagda 
kreditkostnaden, där nedsättningen ska 
utgöras av räntan och kostnaderna under 
avtalets återstående löptid.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten har lagstadgad rätt att 
återbetala sina skulder enligt ett 
kreditavtal, innan detta löper ut. I sådana 
ska konsumenten ha rätt till en nedsättning 
av den sammanlagda kreditkostnaden, där 
nedsättningen ska utgöras av räntan och 
kostnaderna under avtalets återstående 
löptid.

Or. es

Ändringsförslag 262
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten har lagstadgad eller 
avtalsgrundad rätt att återbetala sina 
skulder enligt ett kreditavtal, innan detta 
löper ut. I sådana ska konsumenten ha rätt 
till en nedsättning av den sammanlagda 
kreditkostnaden, där nedsättningen ska 
utgöras av räntan och kostnaderna under 
avtalets återstående löptid.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten har lagstadgad rätt att 
återbetala sina skulder enligt ett 
kreditavtal, innan detta löper ut. I sådana 
ska konsumenten ha rätt till en nedsättning 
av den sammanlagda kreditkostnaden, där 
nedsättningen ska utgöras av räntan och 
kostnaderna under avtalets återstående 
löptid.

Or. en

Motivering

Konsumenterna bör alltid ha rätt att betala tillbaka lånet innan kreditavtalet löper ut enligt 
villkoren i denna artikel.
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Ändringsförslag 263
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får föreskriva att 
hävdandet av rätten enligt punkt 1 ska 
omfattas av vissa villkor. Sådana villkor 
kan vara tidsbegränsningar för hävdandet 
av denna rätt, olika behandling alltefter 
typen av kreditränta eller restriktioner 
beträffande omständigheterna för 
hävdandet av rätten. Medlemsstaterna får 
också föreskriva att kreditgivaren ska ha 
rätt till skälig och objektivt motiverad 
ersättning för eventuella direkta 
kostnader för förtidsåterbetalningen av 
krediten. Om förtidsåterbetalningen då 
skulle infalla under en period där 
krediträntan är bunden, får utövandet av 
denna rätt förenas med en särskild 
räntesats för konsumenten.

1. Medlemsstaterna ska se till att följande 
principer iakttas inom respektive 
marknad:

a) Konsumenten ska vid alla tidpunkter 
ha rätt till återbetalning.
b) Avgifter för förtidsåterbetalning ska 
inte vara tillåtna. Medlemsstaterna får 
sätta ett tak för ersättning vid 
återbetalning eller förbjuda sådan 
ersättning generellt beroende på deras 
bostadslånemarknaders särdrag.
c) Om ersättningen inte redan är 
fastställd eller begränsad till en lägre nivå 
ska ersättningen beräknas enligt en 
vederbörligen definierad och transparent 
metod. Återbetalande konsumenter ska 
kompenseras om återbetalningen sker vid
en tidpunkt då marknadsräntorna är mer 
gynnsamma för kreditgivaren.
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d) Konsumenterna ska vederbörligen 
informeras om sin rätt till 
förtidsåterbetalning och beloppet för den 
förväntade ersättningen redan innan ett 
avtal ingås och i enlighet med de 
nationella särdragen. 
e) Ersättning för förtida återbetalning ska 
inte vara tillåten vid avtal med rörlig 
ränta.
f) Återbetalning av avtal med fast ränta 
ska vara tillåten utan någon ersättning då 
perioden med fast ränta löpt ut.  
Medlemsstaterna får fastställa 
maximitider för perioderna med fast 
ränta.
g) Vid refinansiering av en kredit hos en 
annan kreditgivare ska eventuella 
inteckningsavgifter vara begränsade eller 
uteslutna.
h) Avtalen får innehålla andra 
valmöjligheter till återbetalning utan 
ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 264
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får föreskriva att 
hävdandet av rätten enligt punkt 1 ska 
omfattas av vissa villkor. Sådana villkor 
kan vara tidsbegränsningar för hävdandet 
av denna rätt, olika behandling alltefter 
typen av kreditränta eller restriktioner 
beträffande omständigheterna för 
hävdandet av rätten. Medlemsstaterna får 
också föreskriva att kreditgivaren ska ha 
rätt till skälig och objektivt motiverad 
ersättning för eventuella direkta kostnader 

2. Medlemsstaterna får föreskriva att 
hävdandet av rätten enligt punkt 1 ska
omfattas av vissa villkor. Sådana villkor 
kan vara tidsbegränsningar för hävdandet 
av denna rätt, olika behandling alltefter 
typen av kreditränta eller restriktioner 
beträffande omständigheterna för 
hävdandet av rätten. Medlemsstaterna får 
också föreskriva att kreditgivaren ska ha 
rätt till skälig och objektivt motiverad 
ersättning för eventuella direkta kostnader 
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för förtidsåterbetalningen av krediten. Om 
förtidsåterbetalningen då skulle infalla 
under en period där krediträntan är bunden,
får utövandet av denna rätt förenas med en
särskild räntesats för konsumenten.

för förtidsåterbetalningen av krediten. Om 
förtidsåterbetalningen då skulle infalla 
under en period där krediträntan är bunden,
får utövandet av denna rätt förenas med
villkoret att det ska föreligga ett berättigat
intresse från konsumentens sida.

Or. de

Ändringsförslag 265
Kurt Lechner

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får föreskriva att 
hävdandet av rätten enligt punkt 1 ska 
omfattas av vissa villkor. Sådana villkor 
kan vara tidsbegränsningar för hävdandet 
av denna rätt, olika behandling alltefter 
typen av kreditränta eller restriktioner 
beträffande omständigheterna för 
hävdandet av rätten. Medlemsstaterna får 
också föreskriva att kreditgivaren ska ha 
rätt till skälig och objektivt motiverad 
ersättning för eventuella direkta kostnader 
för förtidsåterbetalningen av krediten. Om 
förtidsåterbetalningen då skulle infalla 
under en period där krediträntan är bunden, 
får utövandet av denna rätt förenas med en 
särskild räntesats för konsumenten.

2. Medlemsstaterna får föreskriva att 
hävdandet av rätten enligt punkt 1 ska 
omfattas av vissa villkor. Sådana villkor 
kan vara tidsbegränsningar för hävdandet 
av denna rätt, olika behandling alltefter 
typen av kreditränta eller restriktioner 
beträffande omständigheterna för 
hävdandet av rätten. Medlemsstaterna får 
också föreskriva att kreditgivaren ska ha 
rätt till skälig och objektivt motiverad 
ersättning för eventuella direkta kostnader 
för förtidsåterbetalningen av krediten. Om 
förtidsåterbetalningen då skulle infalla 
under en period där krediträntan är bunden,
endera då kreditavtalet ingås eller vid en 
senare tidpunkt, får utövandet av denna 
rätt förenas med ett villkor att det ska 
föreligga ett särskilt intresse från 
konsumentens sida.

Or. de

Ändringsförslag 266
Damien Abad

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får föreskriva att 
hävdandet av rätten enligt punkt 1 ska 
omfattas av vissa villkor. Sådana villkor 
kan vara tidsbegränsningar för hävdandet 
av denna rätt, olika behandling alltefter 
typen av kreditränta eller restriktioner 
beträffande omständigheterna för 
hävdandet av rätten. Medlemsstaterna får
också föreskriva att kreditgivaren ska ha 
rätt till skälig och objektivt motiverad 
ersättning för eventuella direkta kostnader 
för förtidsåterbetalningen av krediten. Om 
förtidsåterbetalningen då skulle infalla 
under en period där krediträntan är 
bunden, får utövandet av denna rätt 
förenas med en särskild räntesats för 
konsumenten.

2. Medlemsstaterna får också föreskriva att 
kreditgivaren ska ha rätt till skälig
ersättning när denna är motiverad för 
eventuella direkta kostnader för 
förtidsåterbetalningen av krediten. Denna 
ersättning bör beräknas enligt en 
transparent och en metod som bestäms 
före undertecknandet av avtalet.

Konsumenten ska klart och tydligt 
informeras om den rättighet som avses i 
första stycket samt om ersättningsbeloppet 
eller beräkningsfaktorerna.

Or. fr

Ändringsförslag 267
María Irigoyen Pérez

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får föreskriva att 
hävdandet av rätten enligt punkt 1 ska
omfattas av vissa villkor. Sådana villkor 
kan vara tidsbegränsningar för hävdandet 
av denna rätt, olika behandling alltefter 
typen av kreditränta eller restriktioner 
beträffande omständigheterna för 
hävdandet av rätten. Medlemsstaterna får 
också föreskriva att kreditgivaren ska ha 
rätt till skälig och objektivt motiverad 
ersättning för eventuella direkta 

2. Medlemsstaterna ska se till att 
kreditgivare inte bestraffar konsumenter 
som utövar den rätt som avses i punkt 1
och ska se till att kreditgivaren inte 
drabbas samtidigt som effektiviteten på 
marknaderna säkerställs.
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kostnader för förtidsåterbetalningen av 
krediten. Om förtidsåterbetalningen då 
skulle infalla under en period där 
krediträntan är bunden, får utövandet av 
denna rätt förenas med en särskild 
räntesats för konsumenten.

Or. es

Ändringsförslag 268
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får föreskriva att 
hävdandet av rätten enligt punkt 1 ska 
omfattas av vissa villkor. Sådana villkor 
kan vara tidsbegränsningar för hävdandet 
av denna rätt, olika behandling alltefter 
typen av kreditränta eller restriktioner 
beträffande omständigheterna för 
hävdandet av rätten. Medlemsstaterna får
också föreskriva att kreditgivaren ska ha 
rätt till skälig och objektivt motiverad 
ersättning för eventuella direkta kostnader 
för förtidsåterbetalningen av krediten. Om 
förtidsåterbetalningen då skulle infalla 
under en period där krediträntan är bunden, 
får utövandet av denna rätt förenas med en 
särskild räntesats för konsumenten.

2. Medlemsstaterna får föreskriva att 
hävdandet av rätten enligt punkt 1 ska 
omfattas av vissa villkor. Sådana villkor 
kan vara tidsbegränsningar för hävdandet 
av denna rätt, olika behandling alltefter 
typen av kreditränta eller restriktioner 
beträffande omständigheterna för 
hävdandet av rätten. Om en medlemsstat 
fastställer sådana villkor, får dessa inte 
göra att det för konsumenten blir orimligt 
svårt eller betungande att hävda rätten 
enligt punkt 1.

Medlemsstaterna ska också föreskriva att 
kreditgivaren ska ha rätt till skälig och 
objektivt motiverad ersättning för 
eventuella direkta kostnader och förluster 
för förtidsåterbetalningen av krediten. Om 
förtidsåterbetalningen då skulle infalla 
under en period där krediträntan är bunden, 
kan utövandet av denna rätt bindas till 
villkoret att det föreligger ett berättigat
intresse från konsumentens sida.

Or. en
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Motivering

Även om konsumenterna alltid bör ha rätt att betala tillbaka lånet innan kreditavtalet löper ut 
kan utövandet av denna rättighet leda till en ekonomisk förlust för kreditgivaren. 
Kreditgivaren bör ha rätt till ersättning för den förlust som är direkt kopplad till den förtida 
återbetalningen. Det sätt på vilket denna ersättning beräknas bör vara så transparent som 
möjligt för konsumenten.

Ändringsförslag 269
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat fastställer sådana 
villkor, får dessa inte göra att det för 
konsumenten blir orimligt svårt eller 
betungande att hävda rätten enligt 
punkt 1.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 270
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Värdering av bostadsfastigheter

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
värderingsmän som utför värderingar av 
bostadsfastigheter som används för att 
värdera säkerheter i kreditavtal utförs 
enligt internationella 
värderingsstandarder.
2. Medlemsstaterna ska se till att 
värderingsmän som utför värderingar 
som används av en kreditgivare för att 
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värdera säkerheter, och de som ansvarar 
för att välja ut värderingsmannen, tilldela 
värderingsrapporten och övervaka 
värderingsprocessen är tillräckligt 
oberoende av kreditgivaren, konsumenten 
och i tillämpliga fall kreditförmedlaren 
för att tillhandahålla en objektiv och 
opartisk värdering.
Medlemsstaterna får specificera 
ytterligare kriterier som ska användas för 
att bedöma värderingsmännens 
yrkeskompetens såsom ackrediterad 
certifiering, godkänd utbildning och 
kontroll av utförandet. Sådana kriterier 
får inte omfatta ett krav att 
värderingsmannen ska vara etablerad på 
deras territorium.
För att garantera transparens och 
noggrannhet i rapporter om 
fastighetsvärdering ska medlemsstaterna 
göra samtliga offentliga grunduppgifter 
om fastigheter och transaktioner 
tillgängliga för marknaden, så att de lätt 
kan återanvändas.

Or. en

Motivering

Antagandet av gemensamma värderingsstandarder gör det lättare att främja 
gränsöverskridande utlåning och att öka tillförlitligheten när det gäller gränsöverskridande 
rapporter om fastighetsvärdering. Beslutsprocessen för krediter bör struktureras på ett sätt 
som säkerställer att de som ansvarar för tilldelningen av fastighetsvärderingar och för 
kontrollen av processen är oberoende i sitt beslutsfattande. En ordentlig kontroll av den 
yrkesmässiga kompetensen är grundläggande för att säkerställa att värderingsmannen följer 
en gemensam uppsättning etiska regler. Det är av grundläggande betydelse att uppgifterna är 
korrekta och tillgängliga, såsom uttryckligen krävs i direktiv 98/2003/EG.

Ändringsförslag 271
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att få utöva verksamhet enligt 
artikel 3 e ska kreditförmedlare i sin 
hemmedlemsstat vara vederbörligen 
godkända av en behörig myndighet enligt 
definitionen i artikel 4. Sådant 
godkännande ska beviljas på grundval av 
fastställda krav i kreditförmedlarens 
hemmedlemsstat och det ska ingå 
uppfyllande av de yrkesmässiga kraven 
enligt artikel 20.

1. För att få utöva verksamhet enligt 
artikel 3 e ska kreditförmedlare i sin 
hemmedlemsstat vara vederbörligen 
godkända av eller registrerade hos en 
behörig myndighet enligt definitionen i 
artikel 4. Sådant godkännande eller sådan 
registrering ska beviljas på grundval av 
fastställda krav i kreditförmedlarens 
hemmedlemsstat och det ska ingå 
uppfyllande av kraven enligt artiklarna 6 
och 21. Det som senare beslutas när det 
gäller godkännande ska även gälla för 
registrering.

Or. en

Motivering

Det viktigaste när det gäller konsumentskyddet är att kreditförmedlare är skyldiga att 
uppfylla de krav som anges i artiklarna 6 och 21. Beslutet om huruvida förfarandet ska 
benämnas godkännande eller registrering bör lämnas åt medlemsstaterna beroende på deras 
administrativa traditioner. I detta sammanhang är det också viktigt att påpeka att registrering 
är obligatorisk för försäkringsförmedlare i enlighet med direktiv 2002/92/EG.

Ändringsförslag 272
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att godkända 
kreditförmedlares löpande verksamhet 
övervakas av hemmedlemsstatens behöriga 
myndighet enligt artikel 4.

4. Medlemsstaterna ska se till att godkända 
kreditförmedlares löpande verksamhet 
övervakas av värdmedlemsstatens
behöriga myndigheter enligt artikel 4.
Värdmedlemsstatens behöriga 
myndigheter ska ha befogenhet att ingripa 
om godkända kreditförmedlare underlåter 
att uppfylla sina uppgifter och 
skyldigheter enligt detta direktiv. 
Värdmedlemsstatens myndigheter ska 
också ha rätt att avslå kreditförmedlares 
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”pass” om de hyser rimliga tvivel om att 
en kreditförmedlare som vill få tillträde 
till marknaden inte uppfyller de 
förhandsvillkor som fastställs i detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Nationella tillsynsmyndigheter ska kunna upprätthålla krav på uppförande och rapportering 
med avseende på förmedlare som är verksamma inom deras territorium, för att kunna 
upprätthålla en hög nivå på konsumentskyddet.

Ändringsförslag 273
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna har rätt att begränsa 
eventuella betalningar från 
konsumenterna till kreditgivare och 
kreditförmedlare innan ett kreditavtal 
faktiskt har ingåtts.

Or. en

Motivering

Detta är en nödvändig bestämmelse för att förhindra bedrägeriförsök.

Ändringsförslag 274
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en kreditförmedlare har en filial i en 
annan medlemsstat än i sin 
hemmedlemsstat ska den behöriga 
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myndigheten i den medlemsstat där 
filialen är belägen ansvara för att de 
tjänster som filialen tillhandahåller eller 
utövar på dess territorium uppfyller 
kraven i artiklarna 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17 och 18 och i bestämmelser 
som antagits i enlighet med dessa artiklar.
Den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där filialen är belägen ska ha 
rätt att granska verksamhetsformerna vid 
filialen och begära att de ändringar görs 
som är oundgängligen nödvändiga för att 
myndigheten ska kunna ansvara för 
efterlevnaden av kraven i artiklarna 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 och 18 
och i bestämmelser som antagits i enlighet 
med dessa artiklar i förhållande till 
tjänster och/eller verksamheter som 
tillhandahålls eller utövas av filialen inom 
dess territorium.

Or. en

Motivering

Garanterar att de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten kan reglera de verksamheter 
som bedrivs på dess territorium, med tanke på konsekvenserna för konsumentskyddet.

Ändringsförslag 275
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om värdmedlemsstaten på goda och 
uppenbara grunder finner att en 
kreditförmedlare som verkar på deras 
territorium enligt friheten att tillhandahålla 
tjänster eller genom en filial bryter mot 
skyldigheterna enligt detta direktiv, ska 
den hänskjuta dessa iakttagelser till 
hemmedlemsstatens behöriga myndighet 
för vidtagande av lämpliga åtgärder. Om en 
kreditförmedlare, trots åtgärder vidtagna av 

4. Om värdmedlemsstaten på goda och 
uppenbara grunder finner att en 
kreditförmedlare som verkar på deras 
territorium enligt friheten att tillhandahålla 
tjänster eller genom en filial bryter mot 
skyldigheterna enligt detta direktiv, som 
inte tilldelar den behöriga myndigheten i 
värdmedlemsstaten några befogenheter,
ska den hänskjuta dessa iakttagelser till 
hemmedlemsstatens behöriga myndighet 
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hemmedlemsstatens behöriga myndigheter, 
fortsätter verka på ett sätt som klart strider 
mot värdmedlemsstatens konsumenters 
intresse eller marknadernas korrekta 
funktion, ska följande gälla:

för vidtagande av lämpliga åtgärder. Om en 
kreditförmedlare, trots åtgärder vidtagna av 
hemmedlemsstatens behöriga myndigheter, 
fortsätter verka på ett sätt som klart strider 
mot värdmedlemsstatens konsumenters 
intresse eller marknadernas korrekta 
funktion, ska följande gälla:

Or. en

Motivering

Garanterar att de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten kan reglera de verksamheter 
som bedrivs på dess territorium, med tanke på konsekvenserna för konsumentskyddet.

Ändringsförslag 276
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om en värdmedlemsstats behöriga 
myndigheter påvisar att en 
kreditförmedlare som har en filial inom 
landets territorium bryter mot de lagar 
eller andra författningar som har antagits 
där i enlighet med de bestämmelser i detta 
direktiv genom vilka landets behöriga 
myndigheter tilldelas befogenheter, ska 
dessa myndigheter kräva att den berörda 
kreditförmedlaren upphör att bryta mot 
bestämmelserna.
Om en kreditförmedlare, trots åtgärder 
vidtagna av hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter, fortsätter verka på ett sätt 
som klart strider mot värdmedlemsstatens 
konsumenters intresse eller 
marknadernas korrekta funktion, ska 
följande gälla:
a) Efter att ha underrättat 
hemmedlemsstatens behöriga myndighet 
ska värdmedlemsstatens behöriga 
myndighet vidta alla nödvändiga åtgärder 
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för värnandet om konsumenterna och 
marknadernas korrekta funktion, 
inklusive hindra de skyldiga 
kreditförmedlarna från att inleda 
ytterligare transaktioner på sitt 
territorium. Kommissionen ska utan 
dröjsmål informeras om sådana åtgärder.
b) Värdmedlemsstatens behöriga 
myndighet kan också hänskjuta ärendet 
till Europeiska bankmyndigheten och 
begära myndighetens hjälp i enlighet med 
artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010.
I detta fall får myndigheten agera i 
enlighet med de befogenheter den 
tilldelats genom samma artikel.

Or. en

Motivering

Garanterar att de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten kan reglera de verksamheter 
som bedrivs på deras territorium, med tanke på konsekvenserna för konsumentskyddet.

Ändringsförslag 277
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i särskilda fall 
föreskriva om sanktioner och vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
de genomförs, om konsumenter medvetet 
lämnar ofullständig eller felaktig 
information för att få en positiv 
bedömning av kreditvärdigheten och där 
fullständig och korrekt information skulle 
ha resulterat i en negativ bedömning av 
kreditvärdigheten varefter de inte kan 
uppfylla avtalsvillkoren.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 278
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sörja för att 
lämpliga och effektiva klagomåls- och 
tvistlösningsförfaranden inrättas för 
tvistlösning utanför domstol rörande 
rättigheter och skyldigheter enligt detta 
direktiv mellan kreditgivare och 
konsumenter respektive kreditförmedlare 
och konsumenter, och att befintliga organ 
används om så är lämpligt.
Medlemsstaterna ska vidare se till att alla 
kreditgivare och kreditförmedlare ansluts 
till ett eller flera sådana organ som 
handlägger dylika klagomåls- och 
tvistlösningsförfaranden.

1. Medlemsstaterna ska sörja för att 
lämpliga, oberoende, välavvägda och 
effektiva klagomåls- och 
tvistlösningsförfaranden inrättas för 
tvistlösning utanför domstol rörande 
rättigheter och skyldigheter enligt detta 
direktiv mellan kreditgivare och 
konsumenter respektive kreditförmedlare 
och konsumenter. Befintliga organ kan 
användas om de är neutrala och 
välavvägda. Medlemsstaterna ska vidare se 
till att alla kreditgivare och 
kreditförmedlare ansluts till ett eller flera 
sådana organ som handlägger dylika 
klagomåls- och tvistlösningsförfaranden.

Or. en

Motivering

Det är en enorm skillnad i tillämpningen av tvistlösningsmekanismer runt om i Europa. I en 
del medlemsstater är tvistlösningsmekanismerna verkligen oberoende från tillhandahållarna, 
medan så inte är fallet i en del andra länder.

Ändringsförslag 279
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta de delegerade 
akter som avses i artiklarna 6.4, 8.4, 9.3, 
10.3, 14.5 och 16.2 ska ges till 
kommissionen på obegränsad tid från det 
att denna förordning har trätt i kraft.

1. Befogenheten att anta de delegerade 
akter som avses i artikel 12.5 ska ges till 
kommissionen på obegränsad tid från det 
att denna förordning har trätt i kraft.
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Or. en

Motivering

Teknisk ändring till följd av tidigare ändringsförslag.

Ändringsförslag 280
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta de delegerade 
akter som avses i artiklarna 6.4, 8.4, 9.3, 
10.3, 14.5 och 16.2 ska ges till 
kommissionen på obegränsad tid från det 
att denna förordning har trätt i kraft.

1. Befogenheten att anta de delegerade 
akter som avses i artikel 12.5 ska ges till 
kommissionen på obegränsad tid från det 
att denna förordning har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring till följd av tidigare ändringsförslag.

Ändringsförslag 281
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 31 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En bedömning av om konsumenterna är 
nöjda med det standardiserade 
EU-faktabladet.

a) En bedömning av om konsumenterna är 
nöjda med det standardiserade 
EU-faktabladet och användningen av 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 282
María Irigoyen Pérez
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Förslag till direktiv
Artikel 31 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En bedömning av om konsumenterna är 
nöjda med det standardiserade 
EU-faktabladet.

a) En bedömning av hur reglerna om
EU-faktabladet efterlevs och hur 
konsumenterna använder och förstår det 
och hur nöjda de är.

Or. es

Ändringsförslag 283
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt II – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) För konsumentkreditavtal där en bunden 
kreditränta fastställs för den inledande 
perioden, vid vars utgång en ny kreditränta 
fastställs och därefter regelbundet anpassas 
enligt en överenskommen indikator, ska 
beräkningen av den effektiva räntan utgå 
från antagandet att krediträntan vid 
utgången av perioden med den bundna 
krediträntan är densamma som vid den 
tidpunkt då den effektiva räntan 
beräknades, grundad på den överenskomna 
indikatorns värde vid den tidpunkten.

j) För konsumentkreditavtal där en bunden 
kreditränta fastställs för den inledande 
perioden, vid vars utgång en ny kreditränta 
fastställs och därefter regelbundet anpassas 
enligt en överenskommen indikator, ska 
beräkningen av den effektiva räntan utgå 
från antagandet att krediträntan vid 
utgången av perioden med den bundna 
krediträntan är densamma som vid den 
tidpunkt då den effektiva räntan 
beräknades, grundad på den överenskomna 
indikatorns värde vid den tidpunkten. För 
kreditavtal med en fast kreditränta under 
en inledande period på minst fem år och 
särskilt när ett nytt efterföljande avtal 
med bunden ränta planeras och endast 
rörliga villkor avtalas för att förbereda för 
det fallet att ett nytt fast avtal ännu inte 
har överenskommits, ska hänsyn endast 
tas till den inledningsvis fasta 
krediträntan.

Or. en
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Ändringsförslag 284
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – del A – Modell för standardiserat EU-faktablad - inledningstext – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta dokument framställdes den [dagens 
datum] som svar på er begäran om 
information. Det medför ingen skyldighet 
för oss att bevilja er ett lån.

Detta dokument framställdes den [dagens 
datum] som svar på er begäran om 
information. Det medför inget rättsligt 
bindande erbjudande eller någon 
skyldighet för oss att bevilja er ett lån.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att klargöra att det standardiserade EU faktabladet inte är något rättsligt 
bindande erbjudande till konsumenten.

Ändringsförslag 285
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – del A - Modell för standardiserat EU-faktablad - punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Långivare 1. Långivare (i förekommande fall) och 
kreditförmedlare

Or. en

Motivering

Eftersom skyldigheten i enlighet med artikel 9.2 att tillhandahålla det standardiserade EU-
faktabladet även gäller kreditförmedlaren. Kreditförmedlaren bör därför inbegripas.

Ändringsförslag 286
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – del A - Modell för standardiserat EU-faktablad - punkt 1 – led 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsmyndighet: [Tillsynsmyndighetens 
adress och webbplats]

utgår

Or. en

Motivering

Denna hänvisning har inget mervärde och skulle kunna leda till förvirring eftersom 
kreditgivaren redan tillhandahåller information om det interna klagomålsförfarandet.

Ändringsförslag 287
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – del A - Modell för standardiserat EU-faktablad - punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontaktperson: [Fullständiga uppgifter 
om kontaktpersonen]

utgår

Or. en

Motivering

Att ta med information om kontaktpersonen är överflödigt eftersom namnet på 
kontaktpersonen kan ändras under återbetalningen av lånet.

Ändringsförslag 288
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – del A - Modell för standardiserat EU-faktablad - punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Belopp per avbetalning 5. För lån som återbetalas, belopp per 
avbetalning

Or. en
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Motivering

Jämfört med punkt 9 i det ursprungliga standardiserade EU-faktabladet om ”belopp per 
avbetalning” tar inte denna punkt hänsyn till amorteringsfria lån. Det standardiserade EU-
faktabladet bör kunna användas både för lån med amortering och för amorteringsfria lån 
som kan tas i vissa EU-medlemsstater.

Ändringsförslag 289
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – del A - Modell för standardiserat EU-faktablad – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Exempel på betalningsplan utgår
Tabellen visar vilket belopp som ska 
betalas varje [frekvens].
Avbetalningarna (kolumn [nr]) är 
summan av räntebetalningar (kolumn 
[nr]), amorteringar (kolumn [nr]) och i 
tillämpliga fall andra kostnader (kolumn 
[nr]). I tillämpliga fall, kostnaderna i den 
andra kostnadskolumnen avser [lista över 
kostnader]. Utestående lånebelopp 
(kolumn [nr]) är det lånebelopp som 
återstår efter varje avbetalning.
[Lånebelopp och lånevaluta]
[Lånets löptid]
[Räntesats]
[Tabell]
(I tillämpliga fall) [Varning om att 
avbetalningarna är rörliga]

Or. en

Motivering

Med tanke på den stora mängden information i exemplet på betalningsplan föreslås att denna 
flyttas till slutet av det standardiserade EU-faktabladet.
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Ändringsförslag 290
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Bilaga II – del A - Modell för standardiserat EU-faktablad - punkt 6 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(I tillämpliga fall) [Varning om att 
avbetalningarna är rörliga]

(I tillämpliga fall) [Varning om att 
avbetalningarna är rörliga och olika 
scenarier beroende på ränteutvecklingen]

Or. en

Ändringsförslag 291
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Bilaga II – del A - Modell för standardiserat EU-faktablad - punkt 7 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Se till att du känner till alla andra skatter 
och kostnader (exempelvis 
notariatsavgifter) som är förknippade med 
lånet.

Notera följande kostnader som är 
förknippade med detta lån:

[Notariatsavgifter]
[Registreringsavgifter]
[Värderingsavgifter]
[Tillämpliga skatter enligt nationell 
lagstiftning]
(I tillämpliga fall) [Alla övriga kostnader i 
samband med förpliktelser som är 
förknippade med detta lån enligt nationell 
lagstiftning)]
(I tillämpliga fall] [Avgifter för alla andra 
tjänster som uppdragits åt kreditgivaren 
(såsom avgifter för kontoföring, 
försäkring, etc.) ].

Or. en
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Ändringsförslag 292
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Bilaga II – del A - Modell för standardiserat EU-faktablad - punkt 8 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(I tillämpliga fall) Du kan inte återbetala 
lånet i förtid.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 293
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – del A - Modell för standardiserat EU-faktablad - punkt 8 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(I tillämpliga fall) Du kan inte återbetala 
lånet i förtid.

utgår

Or. en

Motivering

Konsumenten bör alltid ha möjlighet att betala tillbaka lånet i förtid.

Ändringsförslag 294
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – del A – Modell för standardiserat EU-faktablad – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a. Exempel på betalningsplan
Tabellen visar vilket belopp som ska 
betalas varje [frekvens].
Avbetalningarna (kolumn [nr]) är 
summan av räntebetalningar (kolumn 
[nr]), amorteringar (kolumn [nr]) och i 
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tillämpliga fall andra kostnader (kolumn 
[nr]). I tillämpliga fall, kostnaderna i den 
andra kostnadskolumnen avser [lista över 
kostnader]. Utestående lånebelopp 
(kolumn [nr]) är det lånebelopp som 
återstår efter varje avbetalning.
[Lånebelopp och lånevaluta]
[Lånets löptid]
[Räntesats]
[Tabell]
[Varning om att betalningarna är rörliga]

Or. en

Motivering

Med tanke på den stora mängden information i exemplet på betalningsplan föreslås att denna 
flyttas till slutet av det standardiserade EU-faktabladet.

Ändringsförslag 295
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – del B - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid ifyllnad av EU-faktabladet ska 
följande iakttas:

Vid ifyllnad av EU-faktabladet ska 
följande iakttas och uppgifterna ska 
lämnas på ett enkelt och tydligt språk som 
är förståeligt för en genomsnittlig 
konsument:

Or. en

Motivering

EU-faktabladet bör vara förståeligt för en genomsnittlig konsument.

Ändringsförslag 296
Liem Hoang Ngoc
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Förslag till direktiv
Bilaga II – del B - avsnitt 6 - led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Om räntesatsen ska justeras och om 
avbetalningsbeloppet efter varje sådan 
justering är okänt, får kreditgivaren i 
betalningsplanen uppge samma 
avbetalningsbelopp för lånets hela löptid.
Kreditgivaren ska då uppmärksamma 
låntagaren på detta genom att visuellt skilja 
de kända beloppen från de hypotetiska 
(exempelvis genom olika typsnitt, ramar 
eller skuggning). Dessutom ska en klart 
läsbar text förklara under vilka perioder 
tabellens belopp kan variera och varför.
Kreditgivaren ska också tillfoga följande:
(1) I tillämpliga fall tillämpade räntetak 
eller lägsta ränta. (2) Ett exempel på hur 
avbetalningsbeloppet kan variera om 
räntan stiger eller sjunker med 1 
procentenhet eller mer, om detta är mer 
realistiskt med tanke på normala 
ränteförändringar. 3) Avbetalningsbeloppet 
vid det värsta tänkbara scenariot, om det 
finns ett räntetak.

(4) Om räntesatsen ska justeras och om 
avbetalningsbeloppet efter varje sådan 
justering är okänt, får kreditgivaren i 
betalningsplanen uppge samma 
avbetalningsbelopp för lånets hela löptid.
Kreditgivaren ska då uppmärksamma 
låntagaren på detta genom att visuellt skilja 
de kända beloppen från de hypotetiska 
(exempelvis genom olika typsnitt, ramar 
eller skuggning). Dessutom ska en klart 
läsbar text förklara under vilka perioder 
tabellens belopp kan variera och varför.
Kreditgivaren ska också tillfoga följande:

(a) I tillämpliga fall tillämpade räntetak 
eller lägsta ränta.

(b) Ett exempel på hur 
avbetalningsbeloppet kan variera om 
räntan stiger eller sjunker med 1 
procentenhet eller mer, om detta är mer 
realistiskt med tanke på normala 
ränteförändringar. and

(c) Avbetalningsbeloppet vid det värsta 
tänkbara scenariot, om det finns ett 
räntetak, eller om det inte finns ett 
räntetak, ett illustrerande exempel på ett 
sådant värsta tänkbara scenario som kan 
specificeras närmare i en delegerad akt.

Or. en
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Ändringsförslag 297
Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Bilaga II– del B - avsnitt 7 - led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kreditgivaren ska också förteckna
varje kostnadsslag, ange beloppen, vem de 
ska betalas till och när. Om beloppet är
okänt, ska kreditgivaren tillhandahålla ett 
möjligt intervall eller en uppgift om hur 
beloppet kommer att beräknas.

(2) Kreditgivaren ska också tillhandahålla 
en detaljerad förteckning över varje 
kostnad, ange beloppen, vem de ska 
betalas till och när. Om beloppet är okänt, 
ska kreditgivaren tillhandahålla ett möjligt 
intervall eller en uppgift om hur beloppet 
kommer att beräknas.

Or. en

Ändringsförslag 298
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – del B - avsnitt 7 - led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Kreditgivaren ska informera 
konsumenten om att denne har rätt att 
välja kompletterande tjänster från en 
annan tillhandahållare efter eget val.

Or. en

Motivering

Konsumenten bör informeras ordentligt om sin rätt att välja tillhandahållaren av 
kompletterande tjänster.

Ändringsförslag 299
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Bilaga IIa (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIa
Minimikrav på kompetens

1. Minimikraven på kompetens hos 
kreditgivares och kreditförmedlares 
personal ska vara bland annat:
a) Lämplig kunskap om 
bostadslåneprodukter och de 
kompletterande tjänster som normalt sett 
erbjuds tillsammans med 
bostadslåneprodukter.
b) Lämplig kunskap om lagen i den 
medlemsstat där produkten säljs.
c) Lämplig kunskap om och förståelse av 
köpprocessen för fastigheter i den 
medlemsstat där produkten säljs.
d) Lämplig kunskap om värdering av 
säkerheter.
e) Lämplig kunskap om hur 
fastighetsregister är uppbyggda och 
fungerar i den medlemsstat där 
säkerheten är belägen.
f) Lämplig finansiell och ekonomisk 
kompetensnivå.
g) Lämplig kunskap om etik.
h) Förmåga att bedöma konsumentens 
kreditvärdighet.
2. En lämplig nivå på kunskap och 
kompetens ska bestämmas på grundval av
a) erkända kvalifikationer, t.ex. diplom, 
examensbevis, yrkesutbildning, 
kompetenstest,  eller
b) yrkeserfarenhet, som kan definieras 
som ett minsta antal yrkesverksamma 
antal år med upprättande, distribution 
och förmedling av kreditprodukter.
3. Medlemsstaterna får göra åtskillnad 
mellan nivån på yrkeskraven för 
personalen hos kreditgivare, personalen 
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hos kreditförmedlare och deras ledning. 

Or. en


