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Τροπολογία 1
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άνοιγμα 
των εθνικών αγορών στον τομέα της 
καταναλωτικής πίστωσης που αποτελεί 
σημαντικό τομέα της οικονομίας, η 
ενδυνάμωση του ανταγωνισμού και η 
βελτίωση της εσωτερικής αγοράς 
συνιστούν πολιτικό καθήκον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι προς το 
συμφέρον των καταναλωτών και των 
πιστωτικών φορέων·

A. λαμβάνοντας υπόψη η αντιμετώπιση 
των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 
μεταξύ των παραγόντων της αγοράς 
καθώς και των διαφορετικών επιπέδων 
προστασίας των καταναλωτών στον 
τομέα της καταναλωτικής πίστωσης και η
συνακόλουθη βελτίωση της εσωτερικής 
αγοράς συνιστούν πολιτικό καθήκον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι προς το 
συμφέρον των καταναλωτών και των 
πιστωτικών φορέων·

Or. en

Τροπολογία 2
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως
καταδεικνύει η μελέτη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τη μεταφορά 
στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τις 
συμβάσεις καταναλωτικής πίστης, 
ορισμένες βασικές διατάξεις της οδηγίας 
- όπως για παράδειγμα το άρθρο 5 
σχετικά με τις πληροφορίες που 
παρέχονται πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης - δεν έχουν επιτύχει την 
επιδιωκόμενη εναρμόνιση των εθνικών 
νομοθεσιών των κρατών μελών, λόγω της 
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διαφορετικής ερμηνείας και μεταφοράς 
από τα κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία 3
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τις έρευνες που έχουν διενεργηθεί, η 
διασυνοριακή λήψη καταναλωτικών 
πιστώσεων δεν έχει αυξηθεί μετά την 
έναρξη εφαρμογής της οδηγίας και ότι 
τούτο οφείλεται ενδεχομένως, μεταξύ 
άλλων, στα τεράστια προβλήματα του 
χρηματοπιστωτικού τομέα·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τις έρευνες που έχουν διενεργηθεί, η 
διασυνοριακή λήψη καταναλωτικών 
πιστώσεων δεν έχει αυξηθεί μετά την 
έναρξη εφαρμογής της οδηγίας και ότι 
τούτο οφείλεται ενδεχομένως σε 
διάφορους παράγοντες, όπως η γλώσσα,
αλλά και στα τεράστια προβλήματα του 
χρηματοπιστωτικού τομέα και στην 
έλλειψη παροχής επαρκών πληροφοριών 
στους καταναλωτές σχετικά με τις 
ευκαιρίες που προσφέρει η διασυνοριακή 
χορήγηση καταναλωτικών πιστώσεων 
και τα δικαιώματα που έχουν όταν 
συνάπτουν συμβάσεις αυτού του είδους·

Or. en

Τροπολογία 4
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τις έρευνες που έχουν διενεργηθεί, η 
διασυνοριακή λήψη καταναλωτικών 
πιστώσεων δεν έχει αυξηθεί μετά την 
έναρξη εφαρμογής της οδηγίας και ότι 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τις έρευνες που έχουν διενεργηθεί, η 
διασυνοριακή λήψη καταναλωτικών 
πιστώσεων δεν έχει αυξηθεί, δεδομένου 
ότι μια ολοκληρωμένη αγορά 
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τούτο οφείλεται ενδεχομένως, μεταξύ 
άλλων, στα τεράστια προβλήματα του 
χρηματοπιστωτικού τομέα·

καταναλωτικής πίστης θα απαιτούσε 
όρους και μέτρα που δεν καλύπτονται 
από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για 
την καταναλωτική πίστη·

Or. en

Τροπολογία 5
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E a. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ακατάλληλες πρακτικές προστασίας των 
καταναλωτών στον πιστωτικό τομέα 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη 
χρηματοπιστωτική κρίση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αστάθεια των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών ενέχει 
σοβαρούς κινδύνους για τους 
καταναλωτές, ιδίως κατά τη διάρκεια 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 6
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η βελτίωση της 
διασυνοριακής αγοράς καταναλωτικής 
πίστης μπορεί να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, για το σκοπό της 
προώθησης της εσωτερικής αγοράς·

2. τονίζει ότι η βελτίωση της 
διασυνοριακής αγοράς καταναλωτικής 
πίστης μπορεί να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, για το σκοπό της 
προώθησης της εσωτερικής αγοράς· φρονεί 
ότι τούτο θα μπορούσε να επιτευχθεί, 
μεταξύ άλλων, μέσω καλύτερης 
πληροφόρησης των καταναλωτών 
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σχετικά με τη δυνατότητα λήψης 
καταναλωτικής πίστωσης σε άλλο κράτος 
μέλος και σχετικά με τα δικαιώματα που 
έχουν οι καταναλωτές όταν συνάπτουν 
τέτοιες συμβάσεις· 

Or. en

Τροπολογία 7
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η βελτίωση της 
διασυνοριακής αγοράς καταναλωτικής 
πίστης μπορεί να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, για το σκοπό της
προώθησης της εσωτερικής αγοράς·

2. τονίζει ότι η βελτίωση της 
διασυνοριακής αγοράς καταναλωτικής 
πίστης θα μπορούσε να συμβάλει στην 
εδραίωση της εσωτερικής αγοράς σε 
συνδυασμό με μέτρα ολοκλήρωσης που 
να αντισταθμίζουν τους κινδύνους που 
αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές λόγω 
των διακυμάνσεων των επιτοκίων και 
των συναλλαγματικών ισοτιμιών·

Or. en

Τροπολογία 8
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. φρονεί ότι οι διατάξεις σχετικά με τις 
πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης, οι διευκρινίσεις 
που προβλέπονται, σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 6 και η αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας που 
προβλέπεται στο άρθρο 8 φαίνεται να 
επαρκούν για να αντιμετωπισθούν οι 

4. φρονεί ότι οι διατάξεις σχετικά με τις 
πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης, οι διευκρινίσεις 
που προβλέπονται, σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 6 και η αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας που 
προβλέπεται στο άρθρο 8 είναι σημαντικές 
για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης
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κίνδυνοι των πιστώσεων σε ξένα
νομίσματα·

των καταναλωτών σχετικά με τους 
κινδύνους των πιστώσεων σε ξένα 
νομίσματα, σε συνδυασμό με την παροχή 
ειδικών πληροφοριών σχετικά με αυτές 
τις μορφές πιστώσεων·

Or. en

Τροπολογία 9
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. ζητεί, ωστόσο, από τις εποπτικές 
αρχές να υποχρεώνουν τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να 
παρέχουν στους καταναλωτές 
εξατομικευμένες, πλήρεις και εύκολα 
κατανοητές πληροφορίες για τους 
κινδύνους που ενέχει ο δανεισμός σε ξένο 
νόμισμα και για τις επιπτώσεις στις 
δόσεις σε περίπτωση σημαντικής 
υποτίμησης του νόμιμου νομίσματος του 
κράτους μέλους όπου κατοικεί ο 
καταναλωτής καθώς και σε περίπτωση 
αύξησης του ξένου επιτοκίου· θεωρεί ότι 
οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να 
περιλαμβάνονται στη διαφήμιση των 
συμβάσεων καταναλωτικής πίστης σε 
ξένο νόμισμα, στην προσυμβατική 
ενημέρωση καθώς και στις συμβάσεις 
καταναλωτικής πίστης.

Or. en

Τροπολογία 10
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι οι συστηματικοί 
κίνδυνοι που ενυπάρχουν στη 
χρηματοπιστωτική αγορά μπορούν να 
αντιμετωπισθούν μεταξύ άλλων και με 
νομοθετικά μέτρα εποπτείας και ότι, για
το λόγο αυτό, η οδηγία για την 
καταναλωτική πίστη δεν πρέπει να 
τροποποιηθεί·

5. επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση των 
συστημικών κινδύνων στο 
χρηματοπιστωτικό τομέα απαιτεί νομικά 
μέτρα και μέτρα πολιτικής και εποπτείας 
που να προχωρούν πέρα από το 
συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας για την καταναλωτική πίστη·

Or. en

Τροπολογία 11
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 a. λαμβάνει υπό σημείωση τις 
ανησυχίες που εκφράζονται σε ορισμένα 
κράτη μέλη σχετικά με τον τεχνικό 
χαρακτήρα των πληροφοριών που 
παρέχονται στους καταναλωτές πριν από 
τη σύναψη της σύμβασης από τις 
Τυποποιημένες ευρωπαϊκές πληροφορίες 
καταναλωτικής πίστης, ο οποίος 
επηρεάζει την ικανότητα των 
καταναλωτών να τις κατανοήσουν 
πραγματικά·  φρονεί ότι η 
αποτελεσματικότητα των Τυποποιημένων 
ευρωπαϊκών πληροφοριών 
καταναλωτικής πίστης θα πρέπει να 
αποτελεί σημαντική πτυχή στην 
αξιολόγηση των επιπτώσεων της οδηγίας 
που διενεργεί η Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 12
Franz Obermayr
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει επιδοκιμασία για τον έλεγχο 
„SWEEP“ που πραγματοποίησε η 
Επιτροπή το Σεπτέμβριο 2011, ο οποίος 
κατέδειξε ότι στο 70% των περιπτώσεων 
των ιστοσελίδων χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκαν 
ελλείψεις στοιχείων στη διαφήμιση και 
ελλείψεις σημαντικών στοιχείων στην 
προσφορά, ενώ η παρουσίαση του κόστους 
ήταν παραπλανητική και ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση 
αυτών των ελλείψεων·

6. εκφράζει επιδοκιμασία για τον έλεγχο 
„SWEEP“ που πραγματοποίησε η 
Επιτροπή το Σεπτέμβριο 2011, ο οποίος 
κατέδειξε ότι στο 70% των περιπτώσεων 
των ιστοσελίδων χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκαν 
ελλείψεις στοιχείων στη διαφήμιση και 
ελλείψεις σημαντικών στοιχείων στην 
προσφορά, ενώ η παρουσίαση του κόστους 
ήταν παραπλανητική και ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση 
αυτών των ελλείψεων· εν προκειμένω, 
διαπιστώνει, συγκεκριμένα, ότι οι 
τράπεζες εξακολουθούν να διαφημίζουν  
με τα λεγόμενα επιτόκια προσέλκυσης, 
που, όμως στην πραγματικότητα δεν 
προσφέρονται στη συνέχεια στους 
καταναλωτές· εκφράζει, ως εκ τούτου, 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η 
μεταφορά της οδηγίας σε αυτόν τον 
τομέα δεν είχε την προβλεπόμενη επιτυχία 
και ότι, για το λόγο αυτό, υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη βελτίωσης όσον αφορά 
τη συγκεκριμένη εφαρμογή των 
διατάξεων περί αντιπροσωπευτικού 
επιτοκίου στη διαφήμιση· 

Or. de

Τροπολογία 13
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι νομοθετικές διατάξεις θα 
πρέπει να έχουν ως αφετηρία τον γενικό 

8. τονίζει ότι οι νομοθετικές διατάξεις θα 
πρέπει να έχουν ως αφετηρία τον γενικό 
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κανόνα, τον μέσο καταναλωτή και τον 
μέσο επιχειρηματία και όχι τις σπάνιες 
περιπτώσεις κατάχρησης·

κανόνα, τον μέσο καταναλωτή και τον 
μέσο επιχειρηματία και όχι τις σπάνιες 
περιπτώσεις κατάχρησης, καθιστώντας με 
αυτόν τον τρόπο τις πληροφορίες που 
παρέχονται στους καταναλωτές λιγότερο 
κατανοητές, διαφανείς και συγκρίσιμες·

Or. en

Τροπολογία 14
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. διαπιστώνει ότι η ύπαρξη περισσότερων 
διατάξεων δεν ισοδυναμεί αυτόματα με
μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών 
και ότι η παροχή υπερβολικά πολλών
πληροφοριών, ειδικά στην περίπτωση 
λιγότερο έμπειρων καταναλωτών, είναι 
πιθανότερο να επιφέρει σύγχυση παρά 
διαφώτιση·

9. διαπιστώνει ότι η ύπαρξη περισσότερων 
διατάξεων δεν οδηγεί αυτόματα σε
μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών 
και ότι η παροχή περίπλοκων και μη 
συστηματοποιημένων πληροφοριών, 
ειδικά στην περίπτωση λιγότερο έμπειρων 
καταναλωτών, είναι πιθανότερο να 
επιφέρει σύγχυση παρά διαφώτιση·

Or. de

Τροπολογία 15
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. διαπιστώνει ότι η ύπαρξη περισσότερων 
διατάξεων δεν ισοδυναμεί αυτόματα με 
μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών 
και ότι η παροχή υπερβολικά πολλών 
πληροφοριών, ειδικά στην περίπτωση 
λιγότερο έμπειρων καταναλωτών, είναι 
πιθανότερο να επιφέρει σύγχυση παρά 
διαφώτιση·

9. διαπιστώνει ότι η ύπαρξη περισσότερων 
διατάξεων δεν ισοδυναμεί αυτόματα με 
μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών 
και ότι η παροχή υπερβολικά πολλών 
πληροφοριών, ειδικά στην περίπτωση 
λιγότερο έμπειρων καταναλωτών, είναι 
πιθανότερο να επιφέρει σύγχυση παρά 
διαφώτιση· αναγνωρίζει, εν προκειμένω, 
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την πραγματογνωσία, την υποστήριξη και 
την κατάρτιση σε χρηματοπιστωτικά 
θέματα που παρέχουν οι ενώσεις 
καταναλωτών καθώς και τον δυνητικό 
ρόλο τους στην αναδιάρθρωση των 
δανείων εξ ονόματος των υπερχρεωμένων 
νοικοκυριών·

Or. en

Τροπολογία 16
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. φρονεί ότι οι εγγυητές θα πρέπει να 
ενημερώνονται πλήρως σχετικά με τις 
συνέπειες και τις ευθύνες που 
συνεπάγεται ο ρόλος τους καθώς και να
υπόκεινται σε αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας από τον φορέα 
που χορηγεί την πίστωση·

Or. en

Τροπολογία 17
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. φρονεί ότι οι δυσκολίες, οι οποίες θα 
μπορούσαν να προκύψουν κατά την 
άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης 
στην περίπτωση συνδεδεμένων 
συμβάσεων, θα πρέπει να εξεταστούν πιο 
προσεκτικά·

10. φρονεί ότι οι δυσκολίες, οι οποίες θα 
μπορούσαν να προκύψουν κατά την 
άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης 
στην περίπτωση συνδεδεμένων 
συμβάσεων, θα πρέπει να εξεταστούν πιο 
προσεκτικά· ζητεί να διευκρινιστεί ποιο 
θα είναι το κόστος που θα προκύπτει για 
τον καταναλωτή από την άσκηση του 
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δικαιώματος υπαναχώρησης όταν ο 
προμηθευτής ή ο πάροχος της υπηρεσίας 
λαμβάνει απευθείας το αντίστοιχο ποσό 
από τον πιστωτή, ιδίως όσον αφορά τις 
επικουρικές συμβάσεις· 

Or. en

Τροπολογία 18
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το 
βαθμό της μη συμμόρφωσης με τα 
καθήκοντα ενημέρωσης στις συμβάσεις 
στις οποίες οι ενδιάμεσοι φορείς δεν 
δεσμεύονται από απαιτήσεις παροχής 
πληροφοριών πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης, ούτως ώστε να οριστεί ο 
βέλτιστος δυνατός τρόπος προστασίας 
των καταναλωτών σε τέτοιες 
περιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 19
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. φρονεί ότι οι περίπλοκες ρυθμίσεις 
σχετικά με την πρόωρη εξόφληση 
απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή·

11. φρονεί ότι οι περίπλοκες ρυθμίσεις 
σχετικά με την πρόωρη εξόφληση 
απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και ότι είναι 
προφανές ότι η οδηγία δεν έχει ακόμη 
οδηγήσει σε ελάττωση του κόστους σε 
περίπτωση πρόωρων καταγγελιών ή 
έκτακτων αποπληρωμών· ζητεί, ως εκ 
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τούτου, ανάλυση των λόγων για τους 
οποίους το κόστος δεν ελαττώθηκε μετά 
την έναρξη ισχύος της οδηγίας καθώς και 
ανάλογες προτάσεις βελτίωσης της 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο·

Or. de

Τροπολογία 20
Phil Prendergast, Mitro Repo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. φρονεί ότι οι περίπλοκες ρυθμίσεις 
σχετικά με την πρόωρη εξόφληση 
απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή·

11. φρονεί ότι οι περίπλοκες ρυθμίσεις 
σχετικά με την πρόωρη εξόφληση 
απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου 
ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
εξασφάλιση του ανταγωνισμού στην 
αγορά καταναλωτικής πίστης και στη 
διεύρυνση των δυνατοτήτων επιλογής 
των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 21
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. δηλώνει ότι, πριν από τις αλλαγές 
των επιτοκίων, η ειδοποίηση των 
καταναλωτών θα πρέπει να τους παρέχει 
επαρκή χρόνο για να ερευνούν την αγορά 
και να αλλάζουν φορέα χορήγησης 
πίστωσης προτού τεθούν σε ισχύ οι 
αλλαγές·

Or. en
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Τροπολογία 22
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 α. φρονεί ότι οι παράμετροι και οι 
ρυθμίσεις που ισχύουν για τις 
αξιολογήσεις της πιστοληπτικής 
ικανότητας των καταναλωτών θα πρέπει 
να προσομοιάζουν όσο το δυνατόν 
περισσότερο σε αυτές που ισχύουν για τις 
συμβάσεις καταναλωτικής πίστης που 
αφορούν τα ακίνητα τα οποία 
προορίζονται για κατοίκηση· 

Or. en

Τροπολογία 23
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί
ενιαίος υπολογισμός του ετήσιου 
πραγματικού επιτοκίου, να εξαλειφθούν οι 
ασάφειες και να εξασφαλιστεί η συνοχή με 
όλα τα λοιπά νομοθετικά μέσα·

13. τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί
ενιαίο πλαίσιο του ετήσιου πραγματικού 
επιτοκίου, να εξαλειφθούν οι ασάφειες και 
να εξασφαλιστεί η συνοχή με όλα τα λοιπά 
νομοθετικά μέσα·

Or. de

Τροπολογία 24
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ότι θα εκχωρηθούν στις 
εθνικές εποπτικές αρχές όλες οι 
αναγκαίες εξουσίες και οι αναγκαίοι 
πόροι για την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους· καλεί, επιπλέον, τις εθνικές 
εποπτικές αρχές να παρακολουθούν με 
ουσιαστικό τρόπο τη συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας και να επιβάλλουν 
την εφαρμογή τους.

Or. en

Τροπολογία 25
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτείνει, στο μέλλον, στην 
περίπτωση οδηγιών με τόσο εκτεταμένες
τροποποιήσεις η προθεσμία εφαρμογής να 
είναι 3 αντί για 2 έτη·

14. τονίζει ότι, στο μέλλον, κατά τον 
ορισμό των προθεσμιών μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο, θα πρέπει να 
συνεκτιμώνται σε μεγαλύτερο βαθμό οι
τροποποιήσεις της εθνικής νομοθεσίας 
που συνεπάγεται η διαδικασία μεταφοράς 
στο εθνικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 26
Phil Prendergast, Mitro Repo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. προτείνει να εξετάσει η Επιτροπή, 
κατά πόσο είναι δυνατό να διατηρηθεί το 

15. προτείνει να εξετάσει η Επιτροπή τη 
δυνατότητα επέκτασης του σημερινού 
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επίπεδο προστασίας των καταναλωτών με 
δεδομένη την ολοένα και συχνότερη 
χορήγηση πιστώσεων σε ΜΜΕ·

επιπέδου προστασίας των καταναλωτών
στις πιστώσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των βραχυπρόθεσμων πιστώσεων που 
χορηγούνται μέσω του διαδικτύου, μέσω 
υπηρεσιών σύντομων μηνυμάτων (SMS) 
ή άλλων μέσων επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως, οι οποίες εξελίσσονται σε
ολοένα και πιο συνηθισμένο 
χαρακτηριστικό της αγοράς 
καταναλωτικής πίστης και οι οποίες 
αφορούν ποσά χαμηλότερα από το 
κατώτατο όριο των 200 ευρώ και δεν 
συμπεριλαμβάνονται επί του παρόντος 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 27
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι, επί του παρόντος, δεν 
υπάρχει λόγος για αναδιατύπωση της 
οδηγίας, αλλά ότι θα πρέπει αντίθετα να 
αναληφθεί μέριμνα για την ορθή μεταφορά 
της οδηγίας στις εθνικές νομοθεσίες·

16. τονίζει ότι, επί του παρόντος, δεν 
υπάρχει λόγος για αναδιατύπωση της 
οδηγίας, αλλά ότι θα πρέπει αντίθετα να 
αναληφθεί μέριμνα για την ορθή μεταφορά 
της οδηγίας στις εθνικές νομοθεσίες και 
την επιβολή της·

Or. en

Τροπολογία 28
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι, επί του παρόντος, δεν 
υπάρχει λόγος για αναδιατύπωση της 

16. τονίζει ότι, επί του παρόντος, θα πρέπει 
να αναληφθεί μέριμνα για την ορθή 
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οδηγίας, αλλά ότι θα πρέπει αντίθετα να 
αναληφθεί μέριμνα για την ορθή μεταφορά 
της οδηγίας στις εθνικές νομοθεσίες·

μεταφορά της οδηγίας στις εθνικές 
νομοθεσίες·

Or. en

Τροπολογία 29
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. φρονεί ότι, μετά από την πλήρη και 
ορθή μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας, 
πρέπει πρώτα να εξακριβωθούν και να
αξιολογηθούν οι πραγματικές και
πρακτικές επιπτώσεις της και, στη 
συνέχεια, η Επιτροπή θα πρέπει να
γνωστοποιήσει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο εάν και σε ποιο βαθμό κρίνει 
αναγκαία την πραγματοποίηση 
τροποποιήσεων·

17. φρονεί ότι, εκτός από την πλήρη και 
ορθή μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό 
δίκαιο, πρέπει να αξιολογηθούν οι 
πρακτικές επιπτώσεις της προτού η 
Επιτροπή γνωστοποιήσει στο Κοινοβούλιο 
εάν απαιτούνται οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις·

Or. en


