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КРАТКА ОБОСНОВКА

Досега не съществува законова уредба на ЕС за ипотечните кредити. Следва да се 
посочи Доброволният етичен кодекс за жилищните кредити от март 2011 г. (Препоръка 
на СОМ 2001/193 ЕО). Определенията на Директивата за потребителските кредити 
(2008/48) не са валидни за кредити, обезпечени с ипотека. Държавите-членки обаче 
прилагаха някои от определенията на тази директива и по отношение на кредитите, 
обезпечени с ипотека.

Пазарите на ипотечни кредити са от голямо значение на вътрешния пазар, но са слабо 
интегрирани или изобщо не са интегрирани. Освен общите трудности пред 
получаването на трансгранични кредити – включително и при потребителските кредити 
– като езиковите проблеми, различните култури на финансиране и съществуващите в 
регионален контекст отношения на доверие, при ипотечните кредити съществуват и 
допълнителни пречки, по-специално значителните разлики в поземленото право на 
държавите-членки, в разпоредбите относно определянето на стойността, правото 
относно имотните регистри и ипотечното право или в правото относно принудителното 
изпълнение. Тези пречки не са взети предвид в предложението за директива и също 
така не могат да бъдат премахнати в средносрочен план. Поради следва да се съгласим 
с Комисията, че възможностите за осъществяване на вътрешния пазар, особено от 
гледна точка на потребителите, са много ограничени, хармонизацията следва да се 
извършва особено предпазливо и само в определени рамки. При всички случаи, 
предвид финансовата криза други инициативи в рамките на законодателството в 
областта на финансовите пазари са от по-голямо значение, отколкото настоящото 
предложение.

От гледна точка на защитата на потребителите следва на първо място да се отбележи, 
че за много граждани закупуването на жилище и финансирането му представлява най-
голямата инвестиция в техния живот поради това те се нуждаят от защита. По правило 
гражданите съзнават важността на една такава инвестиция, информират се и търсят 
консултации. За разлика от това при потребителските кредит става дума за стандартни 
сделки с типизирани, включително и приложими в трансграничен план продукти, при 
които има риск от изненади за неопитните потребители. При жилищните и ипотечните 
кредити следва да се отдаде по-голямо значение на аспектите на запазване на 
продуктовото разнообразие, свободата на договаряне от страна на отговорния 
гражданин и на конкуренцията между субектите, предлагащи такива договори.
Възможността да бъдат отчетени особеностите на конкретната ситуация на потребителя 
чрез определяне на индивидуални договорености с кредитора, евентуално с помощта на 
безпристрастен консултант, не следва да бъде ограничавана от прекомерно регулиране 
на европейско равнище, особено предвид това, че трансграничното влияние е 
ограничено.

Въпреки тези различия между сектора, обхванат от директивата за потребителските 
кредити, от една страна, и предложената директива относно договорите за кредити за 
жилищни имоти и за ипотечни кредити, от друга страна, следва да се обърне внимание 
на това, че не е необходимо разпоредбите да бъдат идентични, но в случаите, в които се 
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урежда една и съща материя, не следва по едни и същи точки да се предвиждат две 
различни уредби.
Много от държавите-членки са приложили разпоредбите на Директивата за 
потребителските кредити по такъв начин, че те са валидни и за кредити, обезпечени с 
ипотека. Това следва да се вземе предвид.

По отношение на стабилността на финансовия пазар не са необходими по-строги 
изисквания, надхвърлящи разпоредбите Директивата за потребителските кредити, тъй 
като вече предвидените мерки, например за банков надзор, за капиталовите изисквания 
и за секюритизацията също действат в тази насока и представляват по-подходящи 
инструменти. Във връзка с това докладчикът обръща внимание на предложението на 
Комисията от 20 юли 2011 г. за изпълнение на препоръките на Базелският комитет за 
банков надзор (Базел ІІІ)1.
Дакота в зелената книга и бялата книга Комисията е използвала определението 
„ипотечен кредит“, настоящото предложение за директива е озаглавено „Директива 
относно договорите за кредити за жилищни имоти“. Тази формулировка е също толкова 
подвеждаща, колкото и член 1. От една страна, предложението обхваща само договори 
за потребителски кредити – нещо, което не е видно от самото начало, от друга страна 
обаче, не само договори за жилищни кредити, а всички договори за потребителски 
кредити, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, включително и онези, които 
служат за финансиране например на големи стопански комплекси, за закупуване на лек 
автомобил или акции или за получаване на овърдрафт, което е обичайна практика в 
някои държави-членки.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно договорите за кредити за 
жилищни имоти

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно договорите за кредити за 
жилищни имоти и за ипотечни 
кредити 

(Това изменение важи за целия текст. 
                                               
1 COM(2011)0453, COM(2011)0452
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Неговото приемане ще наложи 
съответни промени в текста.)

Or. de

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) През март 2003 г. Комисията започна 
процедура за определяне и оценяване на 
въздействието на препятствията пред 
вътрешния пазар на договори за кредит 
за жилищни недвижими имоти. През 
2007 г. тя прие Бяла книга за 
интеграцията на пазарите на ипотечни 
кредити в ЕС. В Бялата книга бе 
обявено намерението на Комисията да 
извърши оценка и на вариантите за 
приемане на мерки по отношение на 
преддоговорната информация, 
кредитните регистри, 
кредитоспособността, годишния 
процент на разходите и консултациите. 
Комисията създаде и Експертна група 
по кредитната история, която да я 
подпомага при подготовката на мерки за 
подобряване на достъпността, 
съпоставимостта и пълнотата на 
информацията за кредитите. Бяха 
проведени и проучвания за ролята и 
операциите на кредитните посредници и 
некредитните институции, предлагащи 
кредити за жилищни недвижими имоти.

(1) През март 2003 г. Комисията започна 
процедура за определяне и оценяване на 
въздействието на препятствията пред 
вътрешния пазар на договори за кредит 
за жилищни недвижими имоти и за 
ипотечни кредити. През 2007 г. тя 
прие Бяла книга за интеграцията на 
пазарите на ипотечни кредити в ЕС. В 
Бялата книга бе обявено намерението на 
Комисията да извърши оценка и на 
вариантите за приемане на мерки по 
отношение на преддоговорната 
информация, кредитните регистри, 
кредитоспособността, годишния 
процент на разходите и консултациите. 
Комисията създаде и Експертна група 
по кредитната история, която да я 
подпомага при подготовката на мерки за 
подобряване на достъпността, 
съпоставимостта и пълнотата на 
информацията за кредитите. Бяха 
проведени и проучвания за ролята и 
операциите на кредитните посредници и 
некредитните институции, предлагащи 
кредити за жилищни недвижими имоти 
и ипотечни кредити.

Or. de
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Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Съгласно Договора вътрешният 
пазар представлява пространство без 
вътрешни граници, в което са 
гарантирани свободното движение на 
стоки и услуги и свободата на 
установяване. Развитието на по-
прозрачен и ефективен кредитен пазар в 
това пространство е жизнено важно за 
насърчаването на международната 
дейност и създаването на вътрешен 
пазар на кредити за жилищни 
недвижими имоти. В законодателствата 
на различните държави-членки има 
съществени различия по отношение на 
извършването на дейността по 
отпускане на кредити за жилищни 
недвижими имоти и по отношение на
регулирането и надзора на кредитните 
посредници и некредитните институции, 
предлагащи кредити за жилищни 
недвижими имоти. Тези различия 
ограничават търсенето и предлагането в 
международен план, намалявайки по 
този начин конкуренцията и избора на 
пазара, повишавайки разходите на 
кредиторите по отпускането на кредити 
и дори възпрепятствайки ги да 
извършват тази дейност.

(2) Съгласно Договора вътрешният 
пазар представлява пространство без 
вътрешни граници, в което са 
гарантирани свободното движение на 
стоки и услуги и свободата на 
установяване. Развитието на по-
прозрачен и ефективен кредитен пазар в 
това пространство е жизненоважно за 
насърчаването на международната 
дейност и създаването на вътрешен 
пазар на кредити за жилищни 
недвижими имоти и ипотечни 
кредити. В законодателствата на 
различните държави-членки има 
съществени различия по отношение на 
извършването на дейността по 
отпускане на кредити за жилищни 
недвижими имоти и ипотечни кредити 
и по отношение на регулирането и 
надзора на кредитните посредници и 
некредитните институции, предлагащи 
кредити за жилищни недвижими имоти 
и ипотечни кредити. Тези различия 
ограничават търсенето и предлагането в 
международен план, намалявайки по 
този начин конкуренцията и избора на 
пазара, повишавайки разходите на 
кредиторите по отпускането на кредити 
и дори възпрепятствайки ги да 
извършват тази дейност.

Or. de
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Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В областите извън обхвата на 
настоящата директива държавите-
членки следва да могат да запазят или 
въведат национални законодателни 
разпоредби. Държавите-членки следва 
да могат да запазят или въведат 
национални разпоредби в области като 
договорното право, свързано с 
действието на договорите за кредит, 
оценяването на имотите, регистрирането 
на земите, договорната информация, 
следдоговорните отношения и 
действията при неизпълнение.

(7) В областите извън обхвата на 
настоящата директива държавите-
членки следва да могат да запазят или 
въведат национални законодателни 
разпоредби. Държавите-членки следва 
по-специално да могат да запазят или 
въведат национални разпоредби в 
области като договорното право, 
свързано с действието на договорите за 
кредит, вещното право, оценяването на 
имотите, регистрирането на земите, 
договорната информация, 
следдоговорните отношения и 
действията при неизпълнение.

Or. de

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Целта на настоящата директива е да 
се гарантира, че всички кредити за 
потребители се отпускат при високо 
равнище на защита. Затова тя следва да 
се прилага за кредитите, обезпечени с
недвижим имот, или кредитите, 
използвани за покупка на имот в 
някои държави-членки, и за кредитите 
за ремонт на жилищни имоти, които не 
са обхванати от Директива 2008/48/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2008 година относно 
договорите за потребителски кредити и 
за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на 
Съвета, с която се установяват норми за 

(9) Целта на настоящата директива е да 
се гарантира, че всички кредити за 
потребители се отпускат при високо 
равнище на защита. Затова тя следва да 
се прилага за кредитите, обезпечени с 
ипотека, или потребителските 
кредити, служещи за финансиране на 
недвижими имоти, в някои държави-
членки, и за кредитите за ремонт на 
жилищни имоти, които не са обхванати 
от Директива 2008/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2008 година относно 
договорите за потребителски кредити и 
за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на 



PE472.205v01-00 8/68 PA\877227BG.doc

BG

договорите за потребителски кредити на 
равнище ЕС. От друга страна, 
настоящата директива следва да не се 
прилага за някои категории договори за 
кредит, при които кредитът се отпуска 
от работодател на служителите му при 
определени обстоятелства, както вече е 
предвидено в Директива 2008/48/ЕО. 

Съвета, с която се установяват норми за 
договорите за потребителски кредити на 
равнище ЕС. От друга страна, 
настоящата директива следва да не се 
прилага за някои категории договори за 
кредит, при които кредитът се отпуска 
от работодател на служителите му при 
определени обстоятелства, както вече е 
предвидено в Директива 2008/48/ЕО. 

Or. de

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Освен това, в съответствие с 
Директива 2008/48/ЕО, тази 
директива не следва да се прилага за 
договори за кредити за жилищни 
имоти и за ипотечни кредити, които 
надхвърлят 2 милиона евро. Също 
така от приложното поле следва да 
бъдат изключени споразумения за 
разсрочено плащане, договори за наем 
и лизинг, договори за кредит под 
формата на овърдрафт, договори за 
кредит без лихви и такси, договори за 
кредит с инвестиционни фирми, 
договори за кредит, които са 
резултат от съдебна спогодба, 
договори за кредит, отнасящи се за 
разсрочено плащане, за което не се 
начисляват разходи, и договори за 
кредити, отпускани на ограничен кръг 
клиенти съгласно определени законови 
разпоредби.

Or. de
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Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Същевременно е важно да се имат 
предвид особеностите на договорите за 
кредит за жилищни недвижими имоти, 
поради които е необходим 
диференциран подход. Предвид на 
характера на договорите за кредит за 
жилищни недвижими имоти и 
възможните последствия за 
потребителя рекламните материали 
и персонализираната преддоговорна 
информация следва да съдържат 
специални предупреждения за риска, 
например във връзка с 
предоставянето на обезпечение и 
последствията от това. Въз основа на 
съществуващия доброволен подход на 
предприятията от сектора по отношение 
на жилищните кредити винаги следва да 
се предоставя обща преддоговорна 
информация като допълнение към 
персонализираната преддоговорна 
информация. Освен това диференциран 
подход е необходим, за да се вземат 
предвид поуките от финансовата криза, 
като целта е да се гарантира, че 
инициирането на кредити се извършва 
разумно. В това отношение 
разпоредбите за оценката на 
кредитоспособността следва да 
бъдат по-строги в сравнение със 
същите разпоредби за 
потребителския кредит, кредитните 
посредници следва да предоставят по-
точна информация за статута си и за 
отношенията си с кредиторите с цел 
разкриване на възможен конфликт на 
интереси, а всички участници в 
инициирането на кредити за жилищни 
недвижими имоти следва да подлежат 
на адекватно лицензиране, регистрация 
и надзор.

(14) Същевременно е важно да се имат 
предвид особеностите на договорите за 
кредит за жилищни недвижими имоти, 
поради които е необходим
диференциран подход. Въз основа на 
съществуващия доброволен подход на 
предприятията от сектора по отношение 
на жилищните кредити винаги следва да 
се предоставя обща преддоговорна 
информация като допълнение към 
персонализираната преддоговорна 
информация. Освен това диференциран 
подход е необходим, за да се вземат 
предвид поуките от финансовата криза, 
като целта е да се гарантира, че 
инициирането на кредити се извършва 
разумно. Кредитоспособността 
следва да бъде оценявана съгласно 
определенията на Директива 
2008/48/ЕО. Кредитните посредници 
следва да предоставят по-точна 
информация за статута си и за 
отношенията си с кредиторите с цел 
разкриване на възможен конфликт на 
интереси, а всички участници в 
инициирането на кредити за жилищни 
недвижими имоти следва да подлежат 
на адекватно лицензиране, регистрация 
и надзор.
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Or. de

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Чрез приложимата законодателна 
уредба следва да се осигури увереност у 
потребителите, че в действията си
кредиторите и кредитните посредници 
отчитат максимално интересите на 
потребителя. За да се осигури такава 
увереност у потребителите, от основно 
значение е изискването да се гарантира, 
че предприятията от сектора се 
отличават с висока лоялност, честност и 
професионализъм. Макар че с 
настоящата директива следва да се 
изисква доказване на необходимите 
познания и компетентност на равнище 
институция, държавите-членки следва 
да имат правото да въвеждат и запазват 
такива изисквания по отношение на 
отделните физически лица.

(16) Чрез приложимата законодателна 
уредба следва да се осигури увереност у 
потребителите, че кредиторите и 
кредитните посредници зачитат 
правата и интересите на потребителя. 
За да се осигури такава увереност у 
потребителите, от основно значение е 
изискването да се гарантира, че 
предприятията от сектора се отличават с 
висока лоялност, честност и 
професионализъм. Макар че с 
настоящата директива следва да се 
изисква доказване на необходимите 
познания и компетентност на равнище 
институция, държавите-членки следва 
да имат правото да въвеждат и запазват 
такива изисквания по отношение на 
отделните физически лица.

Or. de

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Кредиторите и кредитните 
посредници често използват реклами, в 
които обикновено има специални 
условия, за да привлекат потребителите 
към определен продукт. Затова 
потребителите следва да бъдат 
защитени от нелоялните или 
заблуждаващите рекламни практики и 

(17) Кредиторите и кредитните 
посредници често използват реклами, в 
които обикновено има специални 
условия, за да привлекат потребителите 
към определен продукт. Затова 
потребителите следва да бъдат 
защитени от нелоялните или 
заблуждаващите рекламни практики и 
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да могат да сравняват рекламите. За да 
могат те да съпоставят различните 
предложения, са необходими специални 
разпоредби относно рекламирането на 
кредити за жилищни недвижими имоти 
и списък на елементите, които трябва да 
се съдържат в рекламите и 
маркетинговите материали за 
потребителите. В тези разпоредби се 
отчитат особеностите на договорите за 
кредит за жилищни недвижими имоти, 
например фактът, че при неплащане 
на погасителните вноски има риск 
потребителят да загуби имота си. 
Освен това държавите-членки следва 
да запазят правото си да въведат или 
запазят в своите национални 
законодателства информационни 
изисквания към рекламите, в които не 
се съдържа информация за разходите 
по кредита.

да могат да сравняват рекламите. За да 
могат те да съпоставят различните 
предложения, са необходими специални 
заключителни разпоредби относно 
рекламирането на кредити за жилищни 
недвижими имоти и ипотечни кредити 
и списък на елементите, които трябва да 
се съдържат в рекламите и 
маркетинговите материали за 
потребителите, доколкото в рекламата 
се посочват лихви и разходи. В 
останалите случаи държавите-
членки следва да могат да 
предвиждат изисквания относно 
информацията в своето национално 
право.  В тези разпоредби се отчитат 
особеностите на договорите за кредит за 
жилищни недвижими имоти.

Or. de

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Потребителят може да има 
нужда от допълнителна помощ, за да 
реши кой от предложените договори 
за кредит най-добре отговаря на 
неговите потребности и финансово 
положение. Кредиторите и 
кредитните посредници (когато 
сделката се сключва чрез кредитен 
посредник) следва да осигуряват
такава помощ във връзка с кредитните 
продукти, които предлагат на 
потребителя. Затова съответната 
информация и съществените 
характеристики на предлаганите 
продукти следва да се разясняват на 

(22) Освен предвидената 
преддоговорна информация, на 
потребителя може да е необходима 
допълнителна помощ, за да реши кой 
от предложените договори за кредит 
най-добре отговаря на неговите 
потребности и финансово положение. 
По тази причина държавите-членки 
следва да гарантират, че кредиторите
предоставят такава помощ във връзка 
с кредитните продукти, които те 
предлагат на потребителя. Ако е 
уместно, съответната преддоговорна 
информация, както и съществените 
характеристики на предложените 
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потребителя чрез персонализиран 
подход, така че той да може да 
разбере какво отражение могат да 
окажат върху икономическото му 
положение. Държавите-членки биха 
могли да определят кога и доколко да се 
дават такива разяснения на потребителя 
предвид на конкретните обстоятелства, 
при които се предлага кредитът, 
необходимостта от предоставяне на 
помощ на потребителя и естеството на 
отделните кредитни продукти.

продукти следва да се разяснят на 
потребителя чрез персонален подход, 
така че той може да разбере какво 
отражение могат да окажат върху 
икономическото му положение. 
Където е приложимо, задължението 
за предоставяне на помощ следва да 
важи и за кредитните посредници. 
Държавите-членки биха могли да 
определят кога и доколко да се дават 
такива разяснения на потребителя 
предвид на конкретните обстоятелства, 
при които се предлага кредитът, 
необходимостта от предоставяне на 
помощ на потребителя и естеството на 
отделните кредитни продукти.

Or. de

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се насърчи създаването и 
функционирането на вътрешния пазар и 
да се гарантира високо равнище на 
защита на потребителите навсякъде в 
Съюза, е необходимо да се гарантира 
съпоставимост на информацията, 
отнасяща се до годишния процент на 
разходите навсякъде в Съюза. Общите 
разходи по кредита за потребителя 
следва да включват всички разходи, 
които потребителят трябва да плати във 
връзка с договора за кредит, без 
нотариалните разходи. Ето защо в 
общите разходи следва да се включат 
лихвата, комисионите, таксите, 
възнагражденията за кредитните 
посредници и всякакви други разходи, 
както и разходите за застраховка или 
други допълнителни продукти, когато 
покупката им е задължителна за 

(23) За да се насърчи създаването и 
функционирането на вътрешния пазар и 
да се гарантира високо равнище на 
защита на потребителите навсякъде в 
Съюза, е необходимо единно да се 
гарантира съпоставимост на 
информацията, отнасяща се до 
годишния процент на разходите 
навсякъде в Съюза. Общите разходи по 
кредита за потребителя следва да 
включват всички разходи, които 
потребителят трябва да плати във 
връзка с договора за кредит, без 
разходите, свързани с гарантирането 
на заема, като регистрационните 
такси или нотариалните разходи. Ето 
защо в общите разходи следва да се 
включат лихвата, комисионите, таксите, 
възнагражденията за кредитните 
посредници и всякакви други разходи, 
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получаването на кредита при 
предлаганите условия. Тъй като на 
преддоговорния етап годишният 
процент на разходите може да бъде 
посочен само чрез пример, този пример 
следва да бъде представителен. Ето 
защо той трябва да съответства 
например на средния срок и средния 
общ размер на кредитите, отпускани по 
съответния вид договори за кредит. 
Като се има предвид, че е трудно да се 
изчисли годишният процент на 
разходите (например за кредитите с 
променлив лихвен процент или с 
нестандартен погасителен план), и за да 
могат разпоредбите да се приспособяват 
към продуктовите нововъведения, за 
определянето или изменението на 
метода за изчисляване на годишния 
процент на разходите би могло да се 
използват технически регулаторни 
стандарти. Определението за 
годишния процент на разходите и 
методът за изчисляването му в 
настоящата директива следва да 
бъдат същите като в Директива 
2008/48/ЕО, за да могат 
потребителите по-лесно да ги 
разбират и съпоставят. Възможно е 
обаче в бъдеще между тези 
определения и методи да възникнат 
различия, ако Директива 2008/48/ЕО 
бъде изменена впоследствие. 
Държавите-членки имат възможността 
да запазят или въведат забрани за 
едностранната промяна на лихвения 
процент по кредита от страна на 
кредитора.

както и разходите за застраховка или 
други допълнителни продукти, когато 
покупката им е задължителна за 
получаването на кредита при 
предлаганите условия. Тъй като на 
преддоговорния етап годишният 
процент на разходите може да бъде 
посочен само чрез пример, този пример 
следва да бъде представителен. Ето 
защо той трябва да съответства 
например на средния срок и средния 
общ размер на кредитите, отпускани по 
съответния вид договори за кредит. 
Като се има предвид, че е трудно да се 
изчисли годишният процент на 
разходите (например за кредитите с 
променлив лихвен процент или с 
нестандартен погасителен план), и за да 
могат разпоредбите да се приспособяват 
към продуктовите нововъведения, за 
определянето или изменението на 
метода за изчисляване на годишния 
процент на разходите би могло да се 
използват технически регулаторни 
стандарти. В интерес на 
сравнимостта следва да има 
стремеж към възможно най-голямо 
уеднаквяване на определението и 
ефективната годишна лихва, 
предвидени в настоящата директива 
и Директива 2008/48/ЕО. 
Изчисляването на ефективната 
годишна лихва при кредитите с 
първоначална фиксирана лихва 
съгласно Директива 2008/48/ЕО може 
обаче да доведе до значително 
объркване сред потребителите.  Това 
следва да бъде коригирано. В бъдеще 
могат да се възникнат по-
нататъшни отклонения, ако трябва 
двете директиви да бъдат изменяни.
Държавите-членки имат възможността 
да запазят или въведат забрани за 
едностранната промяна на лихвения 
процент по кредита от страна на 
кредитора.

Or. de
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Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Отрицателната оценка на 
кредитоспособността следва да покаже 
на кредитора, че потребителят не 
може де си позволи съответния 
кредит, поради което кредиторът не 
трябва да му го предоставя. Такъв 
отрицателен резултат може да се дължи 
на редица различни причини, в т.ч., но 
не само, на данните от справката в даден 
регистър или на отрицателна кредитна 
оценка. Положителната оценка на 
кредитоспособността не би трябвало да 
означава, че кредиторът е задължен да 
отпусне кредита.

(25) При отрицателна оценка на 
кредитоспособността кредитът следва 
да се предоставя само в изключителни 
случаи. Такъв отрицателен резултат 
може да се дължи на редица различни 
причини, в т.ч., но не само, на данните 
от справката в даден регистър или на 
отрицателна кредитна оценка. 
Положителната оценка на 
кредитоспособността не би трябвало да 
означава, че кредиторът е задължен да 
отпусне кредита.

Or. de

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Потребителите следва да 
предоставят на кредитора или 
посредника всичката значима налична 
информация за личното и финансовото 
си положение, за да улеснят оценката
на кредитоспособността. Въпреки това 
потребителят следва да не бъде 
наказван, когато не е в състояние да 
предостави определена информация 
или разчети за бъдещото развитие на 
финансовото си положение. 
Държавите-членки следва да могат да 
налагат подходящи наказания в 

(26) Потребителите следва да 
предоставят на кредитора или 
посредника всичката значима налична 
информация за личното и финансовото 
си положение, за да може да бъде 
извършена оценката на 
кредитоспособността, тъй като в 
противен случай евентуално няма да 
им се предостави желаният кредит. 
Държавите-членки следва да могат да 
налагат подходящи наказания в 
случаите, в които потребителите 
умишлено предоставят непълна или 
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случаите, в които потребителите 
умишлено предоставят непълна или 
неточна информация.

неточна информация.

Or. de

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Когато решение за отказ по искане 
за кредит се основава на данните от 
справка в регистър или на липсата на 
данни в регистъра, кредиторът следва да
информира потребителя за този факт, за 
името на регистъра, в който е 
направена справката, и за всички други 
елементи, изисквани по Директива 
95/46/ЕО, за да може потребителят 
да упражни правото си на достъп и 
при необходимост правото си да 
поправи, заличи или блокира личните 
си данни, които се обработват в 
регистъра. Когато решението за отказ 
по искане за кредит представлява 
автоматизирано решение или се 
основава на системни методи като 
системите за определяне на кредитни 
оценки, кредиторът следва да 
информира потребителя за това и да 
обясни принципа на вземане на 
решението и за начините, по които 
потребителят може да поиска 
автоматизираното решение да бъде 
преразгледано по неавтоматизиран 
метод. Кредиторът обаче не следва да е 
задължен да предоставя такава 
информация, когато това е забранено от 
други законодателни разпоредби на 
Съюза, например от разпоредбите 
относно изпирането на пари или 
финансирането на тероризма. Освен 
това такава информация следва да не се 

(29) Когато решение за отказ по искане 
за кредит се основава на данните от 
справка в регистър или на липсата на 
данни в регистъра, кредиторът следва да
уведоми потребителя за този факт и за 
данните в базата данни, в която е 
направена справката, както и за всички 
други елементи, изисквани по 
Директива 95/46/ЕО. Когато решението 
за отказ по искане за кредит 
представлява автоматизирано решение 
или се основава на системни методи 
като системите за определяне на 
кредитни оценки, кредиторът следва да 
информира потребителя за това
обстоятелство, както и за факта, че 
такива автоматизирани резултати 
могат да бъдат проверени и ръчно, без 
това да поражда някакво задължение 
за кредитора. Кредиторът обаче не 
следва да е задължен да предоставя 
такава информация, когато това е 
забранено от други законодателни 
разпоредби на Съюза, например от 
разпоредбите относно изпирането на 
пари или финансирането на тероризма.
Освен това такава информация следва 
да не се предоставя, ако това би 
противоречило на свързаните с 
обществения ред или обществената 
сигурност цели, например с 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или съдебното 
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предоставя, ако това би противоречило 
на свързаните с обществения ред или 
обществената сигурност цели, например 
с предотвратяването, разследването, 
разкриването или съдебното 
преследване на престъпления.

преследване на престъпления.

Or. de

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) С цел да се гарантира, че 
потребителят разбира същността на 
услугата, той следва да бъде 
информиран какво представлява 
персонализираната препоръка за 
подходящите договори за кредит за 
нуждите и финансовото положение 
на съответния потребител 
(„консултация“), както и в кои случаи 
се предоставя и в кои не.
Консултантите следва да спазват общи 
норми, за да се гарантира, че на 
потребителя се предлага гама от 
продукти, които са подходящи за 
потребностите и положението му. Тази 
услуга следва да се основава на 
обективен и достатъчно обширен анализ 
на предлаганите на пазара продукти, 
както и на внимателно проучване на 
финансовото положение, 
предпочитанията и целите на 
потребителя. Анализът следва да се 
извършва въз основа на актуална 
информация и обосновани допускания 
относно положението на потребителя 
през целия срок на кредита. Държавите-
членки могат да определят как следва да 
се оценява дали даден продукт е 
подходящ за потребителя в рамките на 
консултациите.

(31) За потребителя следва да е ясно 
кога една консултация се предоставя 
като услуга, отделна от услугата по 
отпускането на кредит. 
Възнаграждение може да се изисква 
само в случаите, когато това, както 
и начинът на изчисление, са съобщени 
еднозначно на потребителя.
Консултантите следва да спазват общи 
норми, за да се гарантира, че на 
потребителя се предлага гама от
продукти, които са подходящи за 
потребностите и положението му. Тази 
консултация следва да се основава на 
обективен и достатъчно обширен анализ 
на предлаганите продукти, както и на 
внимателно проучване на финансовото 
положение, предпочитанията и целите 
на потребителя, като се опира на 
актуална информация и обосновани 
допускания относно положението на 
потребителя през целия срок на кредита. 
Ако тази консултация се отнася само 
за собствената продуктова гама, 
това следва да бъде посочено на 
потребителя. Държавите-членки могат 
да определят как следва да се оценява 
дали даден продукт е подходящ за 
потребителя в рамките на 
консултациите.
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Or. de

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Възможността потребителите да 
погасяват кредита си преди изтичането 
на срока на договора може да бъде от 
голямо значение за насърчаването на 
конкуренцията на единния пазар и 
свободното движение на гражданите на 
ЕС. Съществува обаче съществена 
разлика между националните принципи 
и условия, съгласно които 
потребителите имат възможността да 
погасят предсрочно кредита си, и 
условията, при които може да се 
извърши това предсрочно погасяване. 
Не се поставя под въпрос 
разнообразието на механизмите за 
финансиране чрез ипотечни кредити и 
гамата от предлагани продукти, но на 
равнище ЕС има съществена нужда от 
определени норми за предсрочното 
изплащане на кредитите, за да се 
осигури възможност потребителите да 
погасяват задълженията си преди 
посочената в договора за кредит дата и 
да търсят продукта, който най-добре 
удовлетворява потребностите им. Затова 
държавите-членки следва да осигурят —
чрез законодателни разпоредби или 
договорни клаузи — законовото или 
договорното право на потребителите на 
предсрочно погасяване; все пак
държавите-членки следва да имат 
възможността да определят условията за 
упражняване на това право. Тези 
условия могат да включват времеви 
ограничения за упражняването на 
правото, различно третиране в 
зависимост от вида на лихвения процент 

(32) Възможността потребителите да 
погасяват кредита си преди изтичането 
на срока на договора може да бъде от 
голямо значение за насърчаването на 
конкуренцията на единния пазар и 
свободното движение на гражданите на 
ЕС. Съществува обаче съществена 
разлика между националните принципи 
и условия, съгласно които 
потребителите имат възможността да 
погасят предсрочно кредита си, и 
условията, при които може да се 
извърши това предсрочно погасяване. 
Не се поставя под въпрос 
разнообразието на механизмите за 
финансиране чрез ипотечни кредити и 
гамата от предлагани продукти, но на 
равнище ЕС има съществена нужда от 
определени норми за предсрочното 
изплащане на кредитите, за да се
осигури възможност потребителите да 
погасяват задълженията си преди 
посочената в договора за кредит дата и 
да търсят продукта, който най-добре 
удовлетворява потребностите им. Затова 
държавите-членки следва да осигурят —
чрез законодателни разпоредби или 
договорни клаузи — законовото или 
договорното право на потребителите на 
предсрочно погасяване, при спазване на 
принципа на задължително действие 
на договорените периоди с фиксиран 
лихвен процент; държавите-членки 
следва да имат възможността да 
определят условията за упражняване на 
това право. Тези условия могат да 
включват времеви ограничения за 
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(фиксиран или променлив), ограничения 
по отношение на обстоятелствата, при 
които може да се упражнява правото. 
Държавите-членки биха могли също 
така да предвидят право на кредитора на 
справедливо и обективно обосновано 
обезщетение за евентуалните разходи, 
които са пряко свързани с предсрочното 
погасяване на кредита. При всички 
положения ако предсрочното погасяване 
се извършва по време на срока, за който 
лихвеният процент по кредита е 
фиксиран, упражняването на това право 
може да бъде обвързано със 
съществуването на специален интерес 
от страна на потребителя. Такъв 
специален интерес например може да 
има при развод или загуба на работата. 
Когато държава-членка реши да 
въведе такива условия, те не бива да 
затрудняват или оскъпяват твърде 
много упражняването на правото от 
потребителя.

упражняването на правото, различно 
третиране в зависимост от вида на 
лихвения процент (фиксиран или 
променлив), ограничения по отношение 
на обстоятелствата, при които може да 
се упражнява правото. Държавите-
членки биха могли също така да 
предвидят право на кредитора на 
справедливо и обективно обосновано 
обезщетение за евентуалните разходи, 
включително възникнали загуби от 
лихвите, които са пряко свързани с 
предсрочното погасяване на кредита. 
При всички положения ако 
предсрочното погасяване се извършва 
по време на срока, за който лихвеният 
процент по кредита е фиксиран, 
упражняването на това право може да 
бъде обвързано със съществуването на 
специален интерес от страна на 
потребителя. Такъв специален интерес 
например може да има при развод или 
загуба на работата. 

Or. de

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се отчитат измененията 
на пазарите на кредити за жилищни 
недвижими имоти или развитието на 
кредитните продукти, както и 
промените на икономическите 
показатели като инфлацията, и за да 
се осигурят допълнителни разяснения 
относно спазването на някои от 
изискванията по настоящата 
директива, Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове съгласно член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 

заличава се
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съюз. По-конкретно, Комисията 
следва да бъде оправомощена да 
приема делегирани актове за 
установяване на подробните 
професионални изисквания за 
служителите на кредиторите и 
кредитните посредници, за 
определяне на критериите за оценка 
на кредитоспособността на 
потребителя и на подходящия за него 
кредитен продукт, както и за по-
нататъшна хармонизация на основни 
термини като „неизпълнение“, на 
критериите за регистрация и 
условията за обработката на данни, 
които трябва да се прилагат за 
кредитните регистри.

Or. de

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) За да се отчитат измененията на 
пазарите на кредити за жилищни 
недвижими имоти, в т.ч. на 
разнообразието на предлаганите 
кредитни продукти, Комисията следва 
да бъде оправомощена да приема 
делегирани актове съгласно член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз за изменение на 
стандартната информация, която 
трябва да се включва в рекламите,
съдържанието и формата на 
Европейския стандартизиран 
информационен формуляр (ЕСИФ), 
информацията, която трябва да 
оповестяват кредитните посредници,
формулата и допусканията за 
изчисляването на годишния процент на 
разходите, както и критериите, 

(40) За да се отчитат измененията на 
пазарите на кредити за жилищни 
недвижими имоти, в т.ч. на 
разнообразието на предлаганите 
кредитни продукти, Комисията следва 
да бъде оправомощена да приема 
делегирани актове съгласно член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз за изменение на 
съдържанието и формата на 
Европейския стандартизиран 
информационен формуляр (ЕСИФ) и за 
изменение на формулата и 
допусканията за изчисляването на 
годишния процент на разходите.
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които трябва да се отчитат при 
оценката на кредитоспособността на 
потребителя.

Or. de

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) С цел да се отчитат 
измененията на икономическите 
показатели като инфлацията и 
развитието на пазарите на кредити 
за жилищни недвижими имоти, 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да определя 
минималната застрахователна сума 
по застраховката „Професионална 
отговорност“ или минималния 
паричен размер на сходна гаранция за 
кредитните посредници чрез 
приемане на регулаторни технически 
стандарти.

заличава се

Or. de

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Европейският парламент и Съветът 
следва да разполагат със срок от два 
месеца, считано от датата на 
уведомяването, за представяне на 
възражения срещу делегиран акт. По 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета този срок следва да може 

(43) Европейският парламент и Съветът 
следва да разполагат със срок от три 
месеца, считано от датата на 
уведомяването, за представяне на 
възражения срещу делегиран акт. По 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета този срок следва да може 
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да бъде удължен с един месец по 
отношение на важни проблемни 
области. Следва също така да се 
предвиди възможност Европейският 
парламент и Съветът да информират 
другите институции за намерението си 
да не повдигат възражения.

да бъде удължен с два месеца по 
отношение на важни проблемни 
области. Следва също така да се 
предвиди възможност Европейският 
парламент и Съветът да информират 
другите институции за намерението си 
да не повдигат възражения.

Or. de

Изменение 21

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата директива е 
създаването на уредба във връзка с 
някои аспекти от законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите-членки, 
отнасящи се до договорите за кредит 
за жилищни недвижими имоти за 
потребителите и до някои елементи 
на пруденциалните и надзорните 
изисквания за кредитните посредници и 
кредиторите.

Целта на настоящата директива е 
създаването на уредба във връзка с 
някои аспекти от законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите-членки, 
както и с някои елементи на 
пруденциалните и надзорните 
изисквания за кредитните посредници и 
кредиторите, доколкото те се 
отнасят за потребителски кредити, 
обезпечени с ипотека или служещи за 
финансиране на жилищни имоти.

Or. de

Изменение 22

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага за 
следните договори за кредит:

1. Настоящата директива се прилага за 
следните договори за потребителски
кредит:

Or. de
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Изменение 23

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) договори за кредит, чиято цел е 
придобиване или запазване на права на 
собственост върху земя или жилищна 
сграда, която е построена или предстои 
да бъде построена;

б) договори за кредит, чиято цел към 
момента на сключването им е 
придобиване или запазване на права на 
собственост върху земя или жилищна 
сграда, която е построена или предстои 
да бъде построена;

Or. de

Изменение 24

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) договори за кредит, предназначени за 
ремонт на жилищен недвижим имот, 
който дадено лице притежава или 
възнамерява да придобие, невключени в 
обхвата на Директива 2008/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2008 г.

в) договори за кредит, предназначени за 
ремонт на жилищен недвижим имот, 
който дадено лице притежава, ползва 
или възнамерява да придобие, 
невключени в обхвата на Директива 
2008/48/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 април 2008 г.

Or. de

Изменение 25

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) договори за кредит, при които 
общата сума на кредита е повече от 2 
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милиона;

Or. de

Изменение 26

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) споразумения за разсрочено 
плащане при договори за кредит за 
срок от не повече от 6 месеца, в  
случай че лихвеният процент за 
разсроченото плащане е не по-висок 
от договорната лихва;

Or. de

Изменение 27

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) договори за наема или лизинг, при 
които не се предвижда задължение за 
закупуване на предмета на наема или 
лизинга нито в самия договор, нито в 
друг отделно споразумение; смята се, 
че съществува такова задължение, 
ако кредиторът едностранно реши 
така;

Or. de

Обосновка

Вж. член 2, параграф 2, буква г) от Директивата за потребителските кредити.
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Изменение 28

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бг) договори за кредит под формата 
на овърдрафт;

Or. de

Обосновка

Вж. член 2, параграф 2, буква д) от Директивата за потребителските кредити.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бд) договори за кредит, при които 
кредитът се отпуска, без да се 
начислява лихва, нито други разходи, 
и договори за кредит, съгласно чиито 
условия кредитът следва да бъде 
погасен в срок до три месеца и за 
които се дължат незначителни по 
размер разходи;

Or. de

Обосновка

Вж. член 2, параграф 2, буква е) от Директивата за потребителските кредити.
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Изменение 30

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б е) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бе) договори за кредит, сключени с 
инвестиционни посредници съгласно 
определението в член 4, параграф 1 от 
Директива 2004/39/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 април 
2004 г. относно пазарите на 
финансови инструменти или с 
кредитни институции съгласно 
определението в член 4 от Директива 
2006/48/ЕО, за да може даден 
инвеститор да извърши сделка с един 
или повече от инструментите, 
изброени в раздел В от приложение I 
към Директива 2004/39/ЕО, когато 
инвестиционният посредник или 
кредитната институция, отпускаща 
кредита, са включени в сделката;

Or. de

Обосновка

Вж. член 2, параграф 2, буква з) от Директивата за потребителските кредити.

Изменение 31

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б ж) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бж) договори за кредит, които са 
резултат от уреждане на спора в съда 
или пред друг законов орган;

Or. de
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Обосновка

Вж. член 2, параграф 2, буква и) от Директивата за потребителските кредити.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б з) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бз) договори за кредит, които се 
отнасят до разсрочено плащане на 
съществуващ дълг, за което не се 
начисляват разходи;

Or. de

Обосновка

Вж. член 2, параграф 2, буква й) от Директивата за потребителските кредити.

Изменение 33

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б и) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

би) договори за кредит, отнасящи се 
до заеми, отпуснати на ограничен 
кръг лица съгласно законова 
разпоредба от обществени интерес, 
при по-нисък лихвен процент от 
преобладаващите на пазара нива, без 
лихва или при други условия, които са 
по-благоприятни за потребителя от 
преобладаващите на пазара, и при 
лихвени проценти, които не са по-
високи от преобладаващите на 
пазара.

Or. de



PA\877227BG.doc 27/68 PE472.205v01-00

BG

Обосновка

Кредитите в обществен интерес служат за насърчаване, свързано с икономически, 
социални и екологични цели и се предоставят при условия, по-изгодни от обичайните 
за пазара, въз основа на законово установени предпоставки. Съгласно член 2, параграф 
2, буква л) от Директивата за потребителските кредити те следва да бъдат 
изключени от приложното поле.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 3 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „общи разходи по кредита за 
потребителя“ са общите разходи по 
кредита за потребителя съгласно член 3, 
буква ж) от Директива 2008/48/ЕО;

к) „общи разходи по кредита за 
потребителя“ са общите разходи по 
кредита за потребителя съгласно член 3, 
буква ж) от Директива 2008/48/ЕО, с 
изключение на разходите, свързани с 
гарантирането на заема;

Or. de

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата за потребителските кредити, вж. 
съображение 11.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 3 – точка л а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) „общ размер на кредита“ е 
максималният размер или сборът от 
всички суми, които се предоставят 
въз основа на един договор за кредит, 
независимо от това, дали същите се 
изплащат на потребителя или на 
трето лице;
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Or. de

Обосновка

Тъй като това понятие се използва в предложението (член 8, параграф 2г), то следва 
да бъде дефинирано, виж също член 3, буква л) от Директива 2008/48/ЕО.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 3 – буква с а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

са) „жилищен имот“ означава имот, 
който е предназначен предимно за 
жилищни цели;

Or. de

Обосновка

Тъй като това понятие се използва в предложението, то следва да бъде дефинирано.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят 
компетентните органи, които са 
оправомощени да осигурят прилагането 
на настоящата директива, и гарантират, 
че на тези органи са предоставени 
всички правомощия, необходими за 
изпълнението на задълженията им.

Държавите-членки определят 
компетентните органи, които са 
оправомощени да осигурят прилагането 
на настоящата директива, и гарантират, 
че на тези органи са предоставени 
всички правомощия, необходими за 
изпълнението на задълженията им. Ако 
държавите-членки приложат 
разпоредбите на настоящата 
директива чрез законодателство, 
което по силата на националното им 
право не е обект на регулаторен 
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надзор, те могат да не определят 
компетентни органи или да не 
предоставят правомощия на 
определените компетентни органи.

Or. de

Изменение 38

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
органите, определени за компетентни за 
осигуряване прилагането на членове 18, 
19, 20 и 21 от настоящата директива, са 
измежду компетентните органи по 
член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010 за създаване на 
Европейски надзорен орган 
(Европейски банков орган).

Ако се определят компетентни 
органи и им се предоставят 
правомощия, държавите-членки 
гарантират, че органите, определени за 
компетентни за осигуряване 
прилагането на членове 18, 19, 20 и 21 
от настоящата директива, са измежду
компетентните органи по член 4, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010.

Чрез дерогация държавите-членки 
могат да определят също така 
органи, които не са измежду 
компетентните органи по член 4, 
параграф 2 от горепосочения 
регламент, при условие че тези
държави-членки гарантират, че 
съответните разпоредби на този 
регламент за прилагане на членове 18, 
19,20 и 21 от настоящата директива 
се прилагат съответно.

Or. de
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Изменение 39

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато на територията на дадена 
държава-членка има няколко 
компетентни органи, държавата-членка 
гарантира, че те работят в тясно 
сътрудничество, за да могат 
ефективно да изпълняват функциите 
си.

2. Когато на територията на дадена 
държава-членка има няколко 
компетентни органи, държавата-членка 
гарантира, че те работят в тясно 
сътрудничество.

Or. de

Изменение 40

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки изискват при 
отпускането на кредит, извършването на 
посредничество или предоставянето на
консултации във връзка с кредит и — в 
съответните случаи — допълнителни 
услуги за потребителя кредиторът или 
кредитният посредник да действат 
честно, лоялно и професионално, 
отчитайки максимално интересите на 
потребителя.

1. Държавите-членки изискват при 
отпускането на кредит, извършването на 
посредничество или предоставянето на 
консултации във връзка с кредит и – в 
съответните случаи – допълнителни 
услуги за потребителя кредиторът или 
кредитният посредник да действат 
честно, лоялно и професионално и 
зачитат правата и интересите на 
потребителя.

Or. de

Изменение 41

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 2. Държавите-членки гарантират, че 



PA\877227BG.doc 31/68 PE472.205v01-00

BG

начинът, по който кредиторите 
определят възнагражденията на 
служителите си и на съответните 
кредитни посредници, и начинът, по 
който кредитните посредници определят 
възнагражденията на служителите си, не 
им пречат да изпълняват задължението 
си в действията си да отчитат 
максимално интересите на 
потребителя съгласно параграф 1.

начинът, по който кредиторите 
определят възнагражденията на 
служителите си и на съответните 
кредитни посредници, и начинът, по 
който кредитните посредници определят 
възнагражденията на служителите си, не 
им пречат да изпълняват задължението 
си съгласно параграф 1.

Or. de

Изменение 42

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласно член 26 и при условията 
по членове 27 и 28 на Комисията се 
делегират правомощията да 
доуточнява изискванията по 
параграфи 1 и 2 от настоящия член, 
по-конкретно необходимите 
изисквания за подходящо равнище на 
познания и компетентност.

заличава се

Or. de

Изменение 43

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това задължение не се прилага в 
случаите, когато националното 
законодателство предвижда 
задължение да се посочи годишният 
процент на разходите в реклама на 
договори за кредит, когато тази 



PE472.205v01-00 32/68 PA\877227BG.doc

BG

реклама не указва лихвен процент или 
други цифри, свързани със 
стойността на кредита за 
потребителя по смисъла на първата 
алинея.

Or. de

Обосновка
Привеждане в съответствие с член 4, параграф 1 от Директивата за 
потребителските кредити.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В стандартната информация по ясен, 
кратък и отчетлив начин чрез 
представителен пример се посочва 
следното:

2. В стандартната информация по ясен, 
кратък и забележим начин чрез 
представителен пример се посочват 
следните елементи:

Or. de

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 4, параграф 2 от Директивата за 
потребителските кредити.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) лихвеният процент по кредита, като 
се посочва дали е фиксиран, променлив 
или съчетание от двете, заедно с 
подробни данни за всички разходи, 
включени в общите разходи по 
кредита за потребителя;

в) лихвеният процент по кредита, като 
се посочва дали е фиксиран, променлив 
или съчетание от двете;
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Or. de

Обосновка

Твърде обширно за реклама.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) срокът на договора за кредит; е) ако е приложимо, срокът на 
договора за кредит;

Or. de

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 4, параграф 2, буква г) от Директивата за 
потребителските кредити.

Изменение 47

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) размерът на погасителните 
вноски;

ж) ако е приложимо, размерът на 
вноските;

Or. de

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 4, параграф 2, буква е) от Директивата за 
потребителските кредити.
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Изменение 48

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) общата сума, дължима от 
потребителя;

заличава се

Or. de

Изменение 49

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) в съответните случаи –
предупреждение за риска от загуба на 
недвижимия имот при неспазване на 
задълженията по договора за кредит, 
когато кредитът е обезпечен с 
ипотека или друго сравнимо 
обезпечение върху жилищен 
недвижим имот, използвано обичайно 
в дадена държава-членка, или с право, 
свързано с жилищен недвижим имот.

заличава се

Or. de

Обосновка

Твърде обширно за реклама и не съответства на представата за отговорен 
потребител.
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Изменение 50

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласно член 26 и при условията 
по членове 27 и 28 на Комисията се 
делегират правомощията да 
доуточнява всички елементи на 
стандартната информация, които 
трябва да бъдат включени в 
рекламите.

заличава се

По-конкретно, когато приема 
съответните делегирани актове, 
Комисията изменя при необходимост 
списъка с елементите на 
стандартната информация по член 2, 
букви а)—и) от настоящия член.

Or. de

Изменение 51

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
общата информация за договорите за 
кредит винаги се предоставя от 
кредиторите или — в съответните 
случаи — от кредитните посредници на 
траен носител или в електронна форма.

Държавите-членки гарантират, че 
общата информация за договорите за 
кредит винаги се предоставя от 
кредиторите или — в съответните 
случаи — от кредитните посредници на 
хартия или на друг траен носител или в 
електронна форма.

Or. de

Обосновка

Вж. член 5, параграф 1 от Директивата за потребителските кредити.
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Изменение 52

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) пример за общите разходи по 
кредита за потребителя и годишния 
процент на разходите;

ж) представителен пример за общите 
разходи по кредита за потребителя и 
годишния процент на разходите;

Or. de

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 8, параграф 2 и член 5, параграф1, буква ж) от 
Директивата за потребителските кредити.

Изменение 53

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) подробни указания по въпроса как 
може да се получи информация за 
данъчните облекчения във връзка с 
лихвата по кредита или за други 
публични субсидии.

заличава се

Or. de

Обосновка

Задължението за предоставяне на тази информация противоречи на представата за 
отговорен потребител и освен това би могло да представлява пречка за вътрешния 
пазар. Също така синхронизиране с Директивата за потребителските кредити.
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Изменение 54

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – буква к а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) При договор за кредит, в който 
плащанията, направени от 
потребителя, не водят до незабавно 
погасяване на общия размер на 
кредита, а се използват за формиране 
на средства в периоди и при условия, 
предвидени в договора за кредит или в 
допълнителен договор, 
преддоговорната информация, 
изисквана по параграф 2, включва ясно 
и кратко изявлението, че такива 
договори за кредит не изискват 
гаранция от трета страна като 
обезпечение за погасяването на общия 
размер на кредита, усвоен по договора 
за кредит, освен когато такава е 
предоставена.

Or. de

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 5, параграф 5 от Директивата за 
потребителските кредити.

Изменение 55

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
след като съгласно член 14 
потребителят е предоставил 
необходимата информация за 
потребностите, финансовото положение 
и предпочитанията си, кредиторът и —
в съответните случаи — кредитният 
посредник своевременно осигуряват на 

2. Преди потребителят да бъде 
обвързан с договор за кредит или 
предложение, кредиторите или – в 
съответните случаи – кредитните 
посредници своевременно 
предоставят на потребителя, след 
като съгласно член 14 той е 
предоставил необходимата информация 
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потребителя персонализираната 
информация, която е нужна за 
съпоставянето на предлаганите на 
пазара кредитни продукти, за 
оценяването на свързаните с покупката 
им последствия и за вземане на 
информирано решение за евентуалното 
сключване на договор за кредит. Тази 
информация се предоставя на хартиен 
или на друг траен носител посредством 
Европейския стандартизиран 
информационен формуляр (ЕСИФ), 
изложен в приложение II.

за потребностите, финансовото 
положение и предпочитанията си, въз 
основа на предложените от 
кредитора условия на заема и – в 
съответните случаи – на изразените 
от потребителя предпочитания и 
предоставената от него информация, 
персонализираната информация, която е 
нужна за съпоставянето на различни 
предложения и за вземане на добре 
обосновано решение във връзка с това 
дали потребителят иска да сключи 
договор за кредит. Тази информация се 
предоставя на хартиен или на друг траен 
носител посредством Европейския 
стандартизиран информационен 
формуляр (ЕСИФ), изложен в 
приложение II.

Държавите-членки гарантират, че 
когато на потребителя се представя 
предложение с обвързващ за 
кредитора характер, към него е 
включен ЕСИФ. Държавите-членки 
гарантират, че при такива 
обстоятелства договорът за кредит 
не може да бъде сключен, ако 
потребителят не е имал достатъчно 
време да съпостави предложенията, 
да оцени свързаните с тях 
последствия и да вземе информирано 
решение дали да приеме 
предложението, независимо от 
начина на сключване на договора.
Смята се, че кредиторът и — в 
съответните случаи — кредитният 
посредник са изпълнили изискванията 
за предоставяне на информация на 
потребителя преди сключването на 
договор за предоставяне на финансови 
услуги от разстояние съгласно член 3 от 
Директива 2002/65/ЕО, когато те са 
предоставили ЕСИФ.

Смята се, че кредиторът и — в 
съответните случаи — кредитният 
посредник са изпълнили изискванията 
за предоставяне на информация на 
потребителя преди сключването на 
договор за предоставяне на финансови 
услуги от разстояние съгласно член 3 от 
Директива 2002/65/ЕО, когато те са 
предоставили ЕСИФ.

Всякаква допълнителна информация, 
която кредиторът и — в съответните 
случаи — кредитният посредник могат 
да осигурят на потребителя, се 
предоставя в отделен документ, който 

Държавите-членки могат да 
предвидят предоставянето на 
допълнителна информация на 
потребителя. Тази информация, 
както и всякаква доброволно 
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може да бъде прикачен към ЕСИФ. предоставяна допълнителна 
информация, която кредиторът и — в 
съответните случаи — кредитният 
посредник могат да осигурят на 
потребителя, се предоставя в отделен 
документ, който може да бъде прикачен 
към ЕСИФ.

Or. de

Обосновка

Синхронизиране с Директивата за потребителските кредити, освен това 
значителните различия на национално равнище може да наложат и предоставянето 
на различна информация с цел защита на потребителите.

Изменение 56

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно член 26 и при условията по 
членове 27 и 28 на Комисията се 
делегират правомощията да изменя 
елементите на стандартната 
информация по параграф 1 от 
настоящия член и съдържанието и 
формата на ЕСИФ, който е представен в 
приложение ІІ.

Съгласно член 26 на Комисията се 
делегират правомощията да изменя 
елементите на стандартната 
информация по параграф 1 от 
настоящия член и съдържанието и 
формата на ЕСИФ, който е представен в 
приложение ІІ.

Or. de

Изменение 57

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изменя се списъкът с елементите 
на стандартната информация по 
параграф 1 от настоящия член;

заличава се
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Or. de

Изменение 58

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заличават се информационни 
елементи по приложение ІІ;

заличава се

Or. de

Изменение 59

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) към списъка на информационните 
елементи по приложение ІІ се 
добавят нови елементи;

заличава се

Or. de

Изменение 60

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки гарантират, 
че възнаграждението, ако се дължи 
такова, платимо от потребителя на 
кредитния посредник за неговите 
услуги, се съобщава на кредитора от 
кредитния посредник за целите на 
изчисляването на годишния процент 
на разходите.
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Or. de

Обосновка

Вж. член 21, буква в) от Директивата за потребителските кредити.

Изменение 61

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съгласно член 26 и при условията 
по член 27 и 28 на Комисията се 
делегират правомощията да 
актуализира списъка по параграф 1 
от настоящия член с елементите на 
информацията, която трябва да се 
предоставя на потребителя.

заличава се

По-конкретно, когато приема 
съответните делегирани актове, 
Комисията изменя при необходимост 
елементите на информацията по 
параграф 1 от настоящия член.

Or. de

Изменение 62

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се осигурят еднакви условия за 
прилагане на параграф 1 от 
настоящия член, на Комисията се 
предоставят правомощията да 
установи при необходимост 
стандартизирана форма и начина на 
представяне на елементите на 
информацията по параграф 1 от 
настоящия член

заличава се
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Or. de

Изменение 63

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
кредиторите и — в съответните случаи 
— кредитните посредници 
предоставят на потребителя 
подходящи разяснения във връзка с 
предлагания договор или договори за 
кредит и евентуалната допълнителна 
услуга или услуги, за да се осигури 
възможност на потребителя да 
преценява дали предлаганите договори 
за кредит съответстват на потребностите 
и финансовото му положение.
Подходящото разяснение включва 
предоставянето на персонализирана 
информация за характеристиките на 
предлаганите кредити, но без да се 
изразява препоръка. Кредиторите и —
в съответните случаи — кредитните 
посредници старателно преценяват 
равнището на познанията и опита на 
потребителя в областта на кредита, 
използвайки всички необходими 
средства, за да могат да определят 
какви разяснения да му предоставят, 
и съответно адаптират своите 
разяснения.

Държавите-членки гарантират, че 
кредиторите и – в съответните случаи –
кредитните посредници дават на 
потребителя подходящи разяснения , 
ако е необходимо чрез разясняване на 
преддоговорната информация и 
произтичащата от ЕСИФ 
информация, съществените 
характеристики на предлаганите 
продукти и възможния специфичен 
ефект, който те могат да имат върху 
потребителя, включително 
последиците от просрочените 
плащания за потребителя, за да се 
осигури възможност на потребителя 
да преценява дали договорът 
съответства на потребностите и 
финансовото му положение.
Държавите-членки могат да 
адаптират начина, по който се 
предоставя такава помощ, и нейния 
обхват, както и това, от кого се 
предоставя тази помощ, към 
конкретните обстоятелства, при 
които се предлага договорът за 
кредит, лицето, на което се предлага 
той, и вида на предлагания кредит.

Подходящите разяснения съдържат 
разяснение на сведенията и 
термините, включени в 
преддоговорната информация, която 
трябва да се предоставя съгласно 
членове 9 и 10, и на последствията, 
които могат да възникнат за 
потребителя при сключването на 
договора за кредит, в т.ч. при 
неизпълнение на задълженията за 
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плащане от страна на потребителя.

Or. de

Обосновка

Синхронизиране с Директивата за потребителските кредити.

Изменение 64

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За изчислението на годишния процент 
на разходите в общите разходи по 
кредита за потребителя не се включват
разходите, които потребителят заплаща 
при неизпълнение на задълженията си 
по договора за кредит.

2. За изчислението на годишния процент 
на разходите в общите разходи по 
кредита за потребителя, с изключение 
на разходите, които потребителят 
заплаща при неизпълнение на 
задълженията си по договора за кредит.

Когато откриването на сметка е 
задължително изискване за 
получаване на кредита, разходите за 
поддържане на тази сметка, разходите 
за използване на платежен инструмент 
за плащанията, свързани както с 
погасяването, така и с усвояването на 
кредита по тази сметка, и другите 
разходи, свързани с извършването на 
плащанията, се включват в общите 
разходи по кредита за потребителя, 
освен ако споменатите разходи са 
посочени ясно и отделно в договора за 
кредит или в друг договор, сключен с 
потребителя.

Разходите за поддържане на сметка за 
регистриране на погасяванията и 
усвояванията, разходите за използване 
на платежен инструмент за плащанията, 
свързани както с погасяването, така и с 
усвояването на кредита по тази сметка, 
и другите разходи, свързани с 
извършването на плащанията, се 
включват в общите разходи по кредита 
за потребителя, освен ако откриването 
на сметката е по избор и разходите 
по нея са посочени ясно и отделно в 
договора за кредит или в друг договор, 
сключен с потребителя.

Or. de

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 19, параграф 2 от Директивата за 
потребителските кредити.
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Изменение 65

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При договорите за кредит, които 
съдържат клаузи, позволяващи 
изменение на лихвения процент по 
кредита и — в съответните случаи — на 
размера на разходите, съдържащи се в 
годишния процент на разходите, които 
не могат да получат конкретно 
стойностно изражение към момента на 
изчислението, годишният процент на 
разходите се изчислява, като се приеме, 
че лихвеният процент и другите разходи 
се вземат за целите на изчислението в 
размера, който е бил определен при 
подписването на договора.

4. При договорите за кредит, които 
съдържат клаузи, позволяващи 
изменение на лихвения процент по 
кредита и — в съответните случаи — на 
размера на разходите, съдържащи се в 
годишния процент на разходите, които
не могат да получат конкретно 
стойностно изражение към момента на 
изчислението, годишният процент на 
разходите се изчислява, като се приеме, 
че лихвеният процент и другите разходи 
се вземат за целите на изчислението в 
размера, който е бил определен при 
подписването на договора. Ако за 
началния период е договорен фиксиран 
лихвен процент, като референтен 
лихвен процент се използва най-малко 
първоначално определеният лихвен 
процент. 

Or. de

Обосновка

Настоящият метод на изчисление съгласно Директива 2008/48/ЕО може да доведе до 
съществени недоразумения по отношение на потребителя. Съответно следва да бъде 
коригирана Директива 2008/48/ЕО.

Изменение 66

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съгласно член 26 и при условията по 
членове 27 и 28 на Комисията се 
делегират правомощията да изменя 
посочените в приложение І формула и 

5. Съгласно член 26 на Комисията се 
делегират правомощията да изменя 
посочената в приложение I формула, 
използвана за изчисляването на 
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допускания, използвани за 
изчисляването на годишния процент на 
разходите.

годишния процент на разходите.

При приемането на съответните 
делегирани актове Комисията изменя 
при необходимост посочените в 
приложение І формула и допускания, 
по-конкретно ако изложените в 
настоящия член и в приложение І 
допускания не са достатъчни за 
изчисляването на годишния процент 
на разходите по еднакъв начин или 
вече не съответстват на 
състоянието на търговията на 
пазара.

При приемането на съответните 
делегирани актове Комисията изменя 
при необходимост посочената в 
приложение I формула. 

Or. de

Изменение 67

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди сключването на договор за кредит 
кредиторът извършва задълбочена 
оценка на кредитоспособността на 
потребителя въз основа на критерии 
като доходите, спестяванията, 
дълговете и другите финансови 
задължения на потребителя. Тази 
оценка се извършва въз основа на 
необходимата информация, която 
кредиторът или — в съответните 
случаи — кредитният посредник е 
получил от потребителя и от 
съответните вътрешни или външни 
източници, и трябва да отговаря на 
изискванията за необходимост и 
пропорционалност по член 6 от 
Директива 95/46/ЕО. Държавите-
членки гарантират, че кредиторите 
установяват подходящи процедури за 
оценка на кредитоспособността на 

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди сключването на договора за 
кредит кредиторът оценява
кредитоспособността на потребителя 
въз основа на достатъчно 
информация, получена, когато е 
уместно, от потребителя и, ако е 
необходимо, въз основа на справка в 
съответната база данни. Държавите-
членки гарантират, че кредиторите 
установяват подходящи процедури за 
оценка на кредитоспособността на 
потребителите. Тези процедури се 
преразглеждат редовно; те се 
документират, а документацията 
подлежи на актуализиране.
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потребителите. Тези процедури се 
преразглеждат редовно; те се 
документират, а документацията 
подлежи на актуализиране.

Or. de

Обосновка

Тук не съществува сериозна причина за отклонение от разпоредбите на Директивата 
за потребителските кредити, при положение че в тази област съществуват други 
инструменти, като например Директивата за капиталовите изисквания (Директива 
2006/0049/ЕО) и Директивата относно предприемането и осъществяването на 
дейност от кредитните институции (Директива 2006/48/ЕО). 

Изменение 68

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато оценката на 
кредитоспособността на потребителя 
показва, че той вероятно няма да може 
да изплати кредита си през срока на
договора за кредит, кредиторът отказва 
да отпусне кредит;

a) когато оценката на 
кредитоспособността на потребителя
показва, че той вероятно няма да може 
да изпълнява договорните си 
задължения съгласно договора за 
кредит, кредиторът, ако все пак 
отпусне кредита, документира това 
свое решение, както и основанията за 
него. 

Or. de

Обосновка

Законова забрана за сключване на договор е прекалено радикално решение.
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Изменение 69

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато искането за кредит се 
отхвърля, кредиторът информира 
потребителя незабавно и безплатно за 
основанията за отказа;

б) когато искането за кредит се 
отхвърля, кредиторът информира 
потребителя незабавно и безплатно за 
отказа;

Or. de

Обосновка

Не съществува задължение за отпускане на кредит, следователно не следва да 
съществува и задължение да се предоставя информация за основанията за отказ. 
Освен това разкриването на основанията за отказа може да способства измами с цел 
получаване на кредит.

Изменение 70

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато искането за кредит е 
отхвърлено въз основа на данните от 
справка в регистър или на липсата на
данни в регистъра, кредиторът 
незабавно и безплатно информира
потребителя за името на регистъра, в 
който е направена справката, за името 
на съответния администратор на 
лични данни и за правото на 
потребителя да получи достъп и при 
необходимост да поправи данните си 
в регистъра;

г) когато искането за кредит е 
отхвърлено въз основа на справка в база 
данни, кредиторът незабавно и 
безплатно уведомява потребителя за 
резултата от тази справка и за 
сведенията в базата данни, в която е 
направена справката.

Or. de

Обосновка

Синхронизиране с Директивата за потребителските кредити.
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Изменение 71

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) без да се засяга общото право на 
достъп по член 12 от Директива 
95/46/ЕО, когато искането за кредит е 
отхвърлено въз основа на 
автоматизирано решение или решение, 
взето чрез методи като автоматизирано 
определяне на кредитна оценка, 
кредиторът незабавно и безплатно 
информира потребителя и му обяснява 
начина на вземане на 
автоматизираното решение;

д) без да се засяга общото право на 
достъп по член 12 от Директива 
95/46/ЕО, когато искането за кредит е 
отхвърлено въз основа на 
автоматизирано решение или решение, 
взето чрез методи като автоматизирано 
определяне на кредитна оценка, 
кредиторът незабавно и безплатно 
информира потребителя за това;

Or. de

Изменение 72

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) потребителят може да поиска 
решението да бъде преразгледано по 
неавтоматизиран метод.

е) на потребителя следва да се обърне 
внимание, че съществува възможност 
за преразглеждане на отказа във 
връзка с искането за кредит по 
неавтоматизиран метод; това не 
означава, че кредиторът е задължен 
да предприеме такова 
преразглеждане.

Or. de

Обосновка

Потребителят следва не само да може да „внесе молба“, но и да му бъде обърнато 
внимание във връзка с тази възможност. Не съществува задължение от страна на 
кредитора за предприемане на подобно преразглеждане. Такова задължение може да 
възникне в резултат на конкуренцията.
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Изменение 73

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки гарантират, че 
наред с оценяването на 
кредитоспособността на 
потребителя кредиторите получават 
и необходимата информация за 
личното и финансовото положение 
на потребителя и за 
предпочитанията и целите му и че 
те разглеждат достатъчно голям 
брой договори за кредит от 
продуктовата си гама, за да 
определят кои продукти не са 
подходящи за потребителя предвид на 
неговите потребности, финансово 
състояние и лично положение. 
Анализът за определяне на 
подходящите за потребителя 
продукти се основава на 
информацията, която е актуална към 
момента, и на обосновани допускания 
за изменението на положението на 
потребителя за срока на 
предложения договор за кредит.

заличава се

Or. de

Обосновка

Заличаването на този параграф трябва да се предприеме от съображения във връзка 
със законодателството в областта на защитата на данни.
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Изменение 74

Предложение за директива
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съгласно член 26 и при условията 
по членове 27 и 28 на Комисията се 
делегират правомощията да определя 
и изменя критериите, които следва 
да бъдат отчитани при оценката на 
кредитоспособността по параграф 1 
от настоящия член и за да се 
гарантира, че кредитните продукти 
не са неподходящи за потребителя 
съгласно параграф 4 от настоящия 
член.

заличава се

Or. de

Изменение 75

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
потребителите предоставят на 
кредиторите и — в съответните 
случаи — на кредитните посредници 
цялостна и вярна информация за 
финансовото и личното си 
положение, когато подават искане за 
кредит. Тази информация трябва при 
необходимост да бъде придружена от 
документи от независими източници, 
които подлежат на проверка.

1. Кредиторът или кредитният 
посредник съобщава своевременно на 
потребителя каква информация, 
включително доказателства от 
независими източници, и в какъв срок 
трябва да предостави потребителят, 
за да може кредиторът да извърши 
необходимата проверка относно 
кредитоспособността на 
потребителя и да вземе решение 
относно отпускането или 
неотпускането на кредита.

Or. de

Обосновка

Синхронизиране с Директивата за потребителските кредити.
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Изменение 76

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Що се отнася до информацията, 
която потребителят трябва да 
осигури, за да може кредиторът да 
извърши задълбочена оценка на 
кредитоспособността му и да реши 
дали да отпусне кредит или не, 
държавите-членки гарантират, че по 
време на преддоговорния етап 
кредиторите ясно посочват каква 
информация трябва да представи 
потребителят, в т.ч. доказателства 
от независими източници, 
подлежащи на проверка. Държавите-
членки гарантират също така, че 
кредиторите посочват точно в какви 
срокове потребителите трябва да 
представят съответната 
информация.

заличава се

Държавите-членки гарантират, че 
когато потребителят реши да не 
представи необходимата за оценката 
на кредитоспособността 
информация, кредиторът или 
кредитният посредник 
предупреждават потребителя, че не 
могат да извършат оценка на 
кредитоспособността и следователно 
не могат да отпуснат кредит. Това 
предупреждение може да бъде 
представено в стандартизирана 
форма.

Or. de
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Изменение 77

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съгласно член 26 и при условията 
по членове 27 и 28 на Комисията се 
делегират правомощията да определя 
еднакви критерии за вписването на 
данни за кредитите и еднакви условия 
за обработка на данните, които 
трябва да се прилагат спрямо 
регистрите по параграф 1 от 
настоящия член.

заличава се

По-конкретно, със съответните 
делегирани актове се определят 
праговете, при достигането на които 
в тези регистри се вписват данни за 
кредитите, и се предвиждат 
съгласувани определения на основните 
термини, използвани в тези регистри.

Or. de

Изменение 78

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящата директива 
„консултация“ е услуга, отделна от 
услугата по отпускането на кредит. 
Такава услуга може да се предлага като 
консултация само когато 
възнаграждението на физическото лице, 
което предоставя услугата, е известно на 
потребителя.

1. За целите на настоящата директива 
„консултация“ е услуга, отделна от 
услугата по отпускането на кредит. 
Отделно възнаграждение за
консултация може да бъде изисквано
само когато потребителят е бил 
уведомен за задължението за плащане 
на това възнаграждение, както и за 
метода за неговото изчисляване.

Or. de
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Изменение 79

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разглеждат достатъчно голям брой 
предлагани на пазара договори за 
кредит, за да могат да препоръчат най-
подходящите договори за кредит 
предвид на потребностите, финансовото 
състояние и личното положение на 
потребителя;

a) разглеждат достатъчно голям брой 
договори за кредит, за да могат да 
препоръчат най-подходящите договори 
за кредит предвид на потребностите, 
финансовото състояние и личното 
положение на потребителя, при което 
обръщат внимание на потребителя в 
случаите, когато разглеждат 
единствено собствената си 
продуктова гама;

Or. de

Изменение 80

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да 
предвидят упражняването на правото по 
параграф 1 да бъде обвързано с 
определени условия. Тези условия могат 
да включват времеви ограничения за 
упражняването на правото, различно 
третиране в зависимост от вида на 
лихвения процент или ограничения по 
отношение на обстоятелствата, при 
които може да се упражнява правото. 
Държавите-членки могат също така да 
предвидят право на кредитора на 
справедливо и обективно обосновано 
обезщетение за евентуалните разходи, 
които са пряко свързани с предсрочното 
погасяване на кредита. При всички 
положения ако предсрочното погасяване 
се извършва по време на срока, за който 
лихвеният процент по кредита е 

2. Държавите-членки могат да
предвидят упражняването на правото по 
параграф 1 да бъде обвързано с 
определени условия. Тези условия могат 
да включват времеви ограничения за 
упражняването на правото, различно 
третиране в зависимост от вида на 
лихвения процент или ограничения по 
отношение на обстоятелствата, при 
които може да се упражнява правото. 
Държавите-членки могат също така да 
предвидят право на кредитора на 
справедливо и обективно обосновано 
обезщетение за евентуалните разходи, 
включително възникнали загуби от 
лихвите, които са пряко свързани с 
предсрочното погасяване на кредита. 
При всички положения ако 
предсрочното погасяване се извършва 
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фиксиран, упражняването на това право 
може да бъде обвързано със 
съществуването на специален интерес 
от страна на потребителя.

по време на срока, за който лихвеният 
процент по кредита е фиксиран, 
упражняването на това право може да 
бъде обвързано със съществуването на 
специален интерес от страна на 
потребителя.

Когато държава-членка въведе такива 
условия, те не бива да затрудняват или 
оскъпяват твърде много упражняването 
на правото по параграф 1 за 
потребителя.

Когато държава-членка въведе такива 
условия, те не бива да затрудняват или 
оскъпяват твърде много упражняването 
на правото на потребителя по 
параграф 1 чрез поставянето на 
условия, които излизат от границите 
на описаните по-горе параметри.

Or. de

Обосновка

Отстраняват се правни неясноти. Освен това е уместно да демонстрираме доверие в 
националните законодатели.

Изменение 81

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се делегират 
правомощията да приема и при 
необходимост да изменя регулаторни 
технически стандарти за определяне 
на минималната застрахователна 
сума по застраховката 
„Професионална отговорност“ или 
минималния паричен размер на 
сходната гаранция по параграф 1, 
буква б).

заличава се

Посочените в първата алинея 
регулаторни технически стандарти 
се приемат съгласно членове 10—14 
от Регламент (ЕС) № 1093/2010.
Европейският банков орган (ЕБО) 
разработва проекти на регулаторни 
технически стандарти за определяне 
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на минималната застрахователна 
сума по застраховката 
„Професионална отговорност“ или 
минималния паричен размер на 
сходната гаранция по параграф 1, 
буква б) и ги представя на Комисията 
[в срок от 6 месеца от приемането на 
предложението]. [4 години след 
влизане на настоящата директива в 
сила] и на всеки две години след това 
ЕБО преразглежда регулаторните 
технически стандарти за определяне 
на минималната застрахователна 
сума по застраховката 
„Професионална отговорност“ или 
минималния паричен размер на 
сходната гаранция по параграф 1, 
буква б) и при необходимост 
разработва нови проекти и ги 
представя на Комисията.

Or. de

Изменение 82

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат процедурите по 
отнемане на лицензи или правото на 
държавите-членки да налагат 
наказания за извършени 
престъпления, в съответствие с 
националното си право държавите-
членки гарантират, че могат да 
бъдат предприемани подходящи 
административни мерки или да 
бъдат налагани подходящи 
административни наказания на 
отговорните лица, когато не са 
спазени разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива. Държавите-
членки гарантират, че тези мерки са
ефективни, пропорционални и 

Държавите-членки определят санкции 
за нарушаване на националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
настоящата директива, и вземат всички 
необходими мерки за прилагането на 
тези санкции. Санкциите трябва да 
бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи.
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възпиращи.

Държавите-членки предвиждат 
наказания за специални случаи, 
когато потребителите съзнателно 
предоставят непълна или невярна 
информация, за да получат 
положителна оценка на 
кредитоспособността, ако пълната и 
вярна информация би довела до 
отрицателна оценка на 
кредитоспособността, и когато 
впоследствие потребителите не 
могат да изпълнят условията по 
договора; държавите-членки вземат 
всички необходими мерки, за да 
осигурят налагането на тези 
наказания.

Or. de

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 23 от Директивата за потребителските 
кредити.

Изменение 83

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
компетентният орган оповестява 
всяка мярка или наказание, наложено 
за нарушаването на разпоредбите, 
приети съгласно настоящата 
директива, освен ако това 
оповестяване би изложило на 
сериозна опасност финансовите 
пазари или би причинило 
непропорционална вреда на 
засегнатите страни.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Вж. член 23 от Директивата за потребителските кредити. Целта на тези мерки или 
санкции не следва да бъде някой да бъде публично порицаван.

Изменение 84

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки осигуряват 
въвеждането на подходящи и 
ефективни процедури по подаване и 
разглеждане на жалби и 
обезщетяване за извънсъдебно
уреждане на спорове относно правата и 
задълженията по настоящата 
директива, възникващи между 
кредиторите и потребителите и 
между кредитните посредници и 
потребителите; когато това е 
целесъобразно, за целта се използват 
съществуващи органи. Държавите-
членки гарантират също така, че 
всички кредитори и кредитни 
посредници се присъединяват към 
един или няколко от тези органи, 
извършващи процедури по 
разглеждане на жалби и 
обезщетяване.

1. Държавите-членки гарантират 
наличието на адекватни и ефективни 
извънсъдебни процедури за 
разрешаване на потребителски
спорове относно договори за кредит, 
като използват съществуващите
органи, когато това е уместно.

Or. de

Обосновка



PE472.205v01-00 58/68 PA\877227BG.doc

BG

Изменение 85

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки тези органи да си 
сътрудничат активно при уреждането 
на международни спорове.

2. Държавите-членки насърчават тези 
органи да си сътрудничат, за да могат 
да се разрешават и трансгранични 
съдебни спорове, отнасящи се до 
договори за кредит.

Or. de

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 24 от Директивата за потребителските 
кредити.

Изменение 86

Предложение за директива
Член 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощията да приема 
делегираните актове по член 6, 
параграф 4, член 8, параграф 4, член 9, 
параграф 3, член 10, параграф 3, 
член 14, параграф 5 и член 16, 
параграф 2 се предоставят на 
Комисията за неопределен срок след 
влизането в сила на настоящата 
директива.

1. Правомощията да приема 
делегираните актове се предоставят на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.

2. След като приеме делегиран акт, 
Комисията незабавно уведомява 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета.

2. Правомощията за приемане на 
делегирани актове по член 9, параграф 
3, букви г) и д), и член 12, параграф 5 се 
предоставят на Комисията за 
неопределен срок, считано от...*.

3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при условията по членове 

3. Посоченото в член 9, параграф 3, 
букви г) и д), и член 12, параграф 5 
делегиране на правомощия може да 
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27 и 28. бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в това 
решение делегиране на правомощия. 
Решението за оттегляне поражда 
действие в деня след публикуването 
му в Официален вестник на 
Европейския съюз или на посочена в 
решението за оттегляне по-късна 
дата. Решението за оттегляне не 
засяга валидността на делегираните 
правни актове, които вече са в сила.
3а. След като приеме делегиран акт, 
Комисията незабавно уведомява 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета за това.
3б. Делегиран акт, приет съгласно 
член 9, параграф 3, букви г) и д), член 
12, параграф 5 , влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от 
три месеца след нотифицирането на 
акта на Европейския парламент и 
Съвета или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент, 
и Съветът са уведомили Комисията, 
че няма да представят възражения. 
По инициатива на Европейския 
парламент или Съвета този срок се 
удължава с два месеца.
_______________
 Дата на влизане в сила на настоящата 
директива.

Or. de



PE472.205v01-00 60/68 PA\877227BG.doc

BG

Изменение 87

Предложение за директива
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 заличава се
Отмяна на делегираните правомощия
1. Делегираните правомощия по 
член 6, параграф 4, член 8, параграф 4, 
член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 3, член 14, параграф 5 и 
член 16, параграф 2 може да бъдат 
оттеглени по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета.
2. Институцията, която е започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение за евентуална отмяна на 
делегираните правомощия, уведомява 
другата законодателна институция и 
Комисията най-късно един месец 
преди приемането на окончателното 
решение, като посочва делегираните 
правомощия, които може да бъдат 
отменени, и основанията за тази 
отмяна.
3. С решението за отмяна се 
прекратяват делегираните 
правомощия, посочени в него. То влиза 
в сила незабавно или на посочена в 
него по-късна дата. Решението не 
засяга валидността на делегираните 
актове, които вече са влезли в сила. 
То се публикува в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Or. de

Обосновка

Привеждане в съответствие с предвидените заличавания.
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Изменение 88

Предложение за директива
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се
Възражения срещу делегираните 

актове
1. В срок от два месеца от датата на 
уведомлението Европейският 
парламент и Съветът могат да 
представят възражения срещу 
делегиран акт. По инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета този срок се удължава с един 
месец.
2. Ако при изтичането на срока по 
параграф 1 нито Европейският 
парламент, нито Съветът е 
представил възражение срещу 
делегирания акт, той се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и влиза в сила на посочената в 
него дата. Делегираният акт може да 
бъде публикуван в Официален вестник 
на Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на посочения срок, 
ако Европейският парламент и 
Съветът са информирали Комисията 
за намерението си да не повдигат 
възражения.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът е представил възражение 
срещу приет делегиран акт в срока по 
параграф 1, този акт не влиза в сила. 
Отправящата възражение 
институция посочва основанията си 
за възражение срещу делегирания акт.

Or. de
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Изменение 89

Предложение за директива
Член 29 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължителен характер на настоящата 
директива

Хармонизация и задължителен 
характер на настоящата директива

Or. de

Обосновка

Вж. член 22 от Директивата за потребителските кредити.

Изменение 90

Предложение за директива
Член 29 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Доколкото настоящата 
директива съдържа хармонизирани 
разпоредби, държавите-членки не 
могат да запазят или въвеждат в 
националното си право разпоредби, 
отклоняващи се от разпоредбите на 
настоящата директива.

Or. de

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата за потребителските кредити. 
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Изменение 91

Предложение за директива
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че потребителите не губят защитата, 
осигурена от настоящата директива, 
заради избора на правото на трета 
държава като приложимо право за даден 
договор за кредит.

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че потребителите не губят защитата, 
осигурена от настоящата директива, 
заради избора на правото на трета 
държава като приложимо право за даден 
договор за кредит, ако договорът е 
тясно свързан с територията на една 
или повече държави-членки.

Or. de

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 22, параграф 4 от Директивата за потребителските 
кредити.

Изменение 92

Предложение за директива
Член 30 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30а
Преходни мерки

Настоящата директива не се прилага 
за договори за кредит, сключени преди 
датата на влизане в сила на 
националните мерки за изпълнение.

Or. de

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 30 от Директивата за потребителските 
кредити.
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Изменение 93

Предложение за директива
Приложение 1 – раздел II – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) При договори за кредит, за които е 
договорен фиксиран лихвен процент за 
началния период, в края на който се 
определя нов лихвен процент, 
впоследствие периодично коригиран 
съгласно договорен индекс, 
изчисляването на годишния процент на 
разходите се основава на допускането, 
че считано от края на периода, за който 
има фиксиран лихвен процент, 
лихвеният процент е същият като в 
момента на изчислението на годишния 
процент на разходите в зависимост от 
стойността на договорения индекс в 
този момент.

й) При договори за кредит, за които е 
договорен фиксиран лихвен процент за 
началния период, в края на който се 
определя нов лихвен процент, 
впоследствие периодично коригиран 
съгласно договорен индекс, 
изчисляването на годишния процент на 
разходите се основава на допускането, 
че считано от края на периода, за който 
има фиксиран лихвен процент, 
лихвеният процент е същият като в 
момента на изчислението на годишния 
процент на разходите в зависимост от 
стойността на договорения индекс в 
този момент, но не е по-нисък от 
фиксирания лихвен процент. 

Or. de

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените изменения.

Изменение 94

Предложение за директива
Приложение II – част A – Образец на ЕСИФ – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Лихвен процент 3. Лихвен процент

Годишният процент на разходите (ГПР) 
е сборът на всички разходи по кредита, 
изразен като годишен процент. ГПР ви 
помага да сравните различните 
предложения. ГПР за Вашия кредит е 
[ГПР]. Той включва:

(Не се отнася до българския текст)
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Лихвен процент [размер]
[Други елементи на ГПР]

Or. de

Изменение 95

Предложение за директива
Приложение II – част A – Образец на ЕСИФ – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Предсрочно погасяване 8. Предсрочно погасяване

(Когато е приложимо)  Нямате право да 
погасите този кредит предсрочно.

(Когато е приложимо) Нямате право да 
погасите този кредит предсрочно.

(Когато е приложимо)  Имате право да 
погасите предсрочно цялата сума или 
част от сумата по този кредит.

(Когато е приложимо) Имате право да 
погасите предсрочно цялата сума или 
част от сумата по този кредит.

(Когато е приложимо) [Условия] (Когато е приложимо) [Условия]

[Процедура] [Процедура]
(Когато е приложимо)  Такса за 
предсрочно погасяване:

(Когато е приложимо) Обезщетение

(Когато е приложимо)  Ако решите да 
погасите този кредит предсрочно, моля, 
свържете се с нас, за да определим 
точния размер на таксата за предсрочно 
погасяване към момента.

(Когато е приложимо) Ако решите да 
погасите този кредит предсрочно, моля, 
свържете се с нас, за да определим 
точния размер на обезщетението за 
възникнали разходи и загуби от лихви
към момента.

Or. de

Изменение 96

Предложение за директива
Приложение II – част A – Образец на ЕСИФ – точка 14 – второ тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

(Когато е приложимо) Лихвеният 
процент по този кредит не е фиксиран за 
целия срок на договора.

(Когато е приложимо)  Лихвеният 
процент по този кредит не е фиксиран за 
целия срок на договора. Той може да 
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нарасне значително след изчитането 
на периода с фиксирана лихва.

Or. de

Изменение 97

Предложение за директива
Приложение II – част A – Образец на ЕСИФ – точка 14 – пето тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това ще трябва да платите и 
другите такси и разходи (когато е 
приложимо), например нотариалните 
такси.

Освен това ще трябва да платите и 
другите такси и разходи, свързани с 
гарантирането на заема (когато е 
приложимо), например таксите за 
вписване, нотариалните такси.

Or. de

Изменение 98

Предложение за директива
Приложение II – част A – Образец на ЕСИФ – точка 14 – седмо тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

(Когато е приложимо)  Жилището Ви 
може да бъде отнето, ако не плащате 
навреме погасителните си вноски.

заличава се

Or. de

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените изменения.
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Изменение 99

Предложение за директива
Приложение II – част A – Образец на ЕСИФ – точка 14 – осмо тире (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако дадени плащания не водят до 
незабавно погасяване на общия размер 
на кредита, а се използват за 
формиране на средства, трябва да се 
обърне внимание на факта, че 
договорът за кредит или 
допълнителният договор не изисква 
гаранция за погасяването на общия 
размер на кредита, усвоен по договора 
за кредит, освен когато такава е 
предоставена.

Or. de

Изменение 100

Предложение за директива
Приложение II – част Б – раздел 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Освен лихвения процент се посочват 
и всички други разходи, включени в 
ГПР (указват се характерът на разхода и 
размерът му в процентно изражение). 
Ако не е възможно или не е 
целесъобразно всички разходи да бъдат 
представени в процентно изражение, 
кредиторът посочва общ процент.

(1) Освен лихвения процент се посочват 
и всички други разходи, включени в 
ГПР (указват се характерът на разхода и 
размерът му в процентно изражение). 
Ако не е възможно или не е 
целесъобразно всички разходи да бъдат 
представени в процентно изражение, 
кредиторът посочва общ процент. Ако е 
договорен фиксиран лихвен процент за 
началния период, след изтичането на 
който лихвеният процент се коригира 
съгласно договорен индекс, трябва 
изрично да се посочи, че лихвеният 
процент и годишният процент на 
разходите, когато е приложимо, 
може значително да надхвърлят 
размера на фиксирания лихвен 
процент и на първоначалния процент 
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на разходите.

Or. de

Изменение 101

Предложение за директива
Приложение II – част Б – раздел 8 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Ако за предсрочното погасяване 
трябва да се заплати такса, кредиторът 
обръща внимание на потребителя върху 
това и посочва размера на таксата. 
Когато размерът на таксата за 
предсрочно погасяване зависи от 
различни фактори, например от 
погасяваната сума или от лихвения 
процент в сила към момента на 
предсрочното погасяване, кредиторът 
указва начина за изчисляване на 
таксата. В този случай кредиторът 
представя най-малко два примера, за да 
покаже на кредитополучателя какъв би 
бил размерът на таксата за 
предсрочно погасяване при различни 
възможни варианти.

(2) Ако за предсрочното погасяване 
трябва да се заплати обезщетение, 
кредиторът обръща внимание на 
потребителя върху това и посочва 
размера на обезщетението. Когато 
размерът на обезщетението зависи от 
различни фактори, например от 
погасяваната сума или от лихвения 
процент в сила към момента на 
предсрочното погасяване, кредиторът 
указва начина за изчисляване на 
обезщетението. В този случай 
кредиторът представя най-малко два 
примера, за да покаже на 
кредитополучателя какъв би бил 
размерът на обезщетението при 
различни възможни варианти.

Or. de

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените изменения.


