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KORT BEGRUNDELSE

Indtil videre findes der ingen retlige bestemmelser på EU-niveau for realkredit. Det 
bemærkes, at der foreligger en frivillig adfærdskodeks for boliglån fra marts 2011 
(Kommissionens henstilling 2001/193/EF). Bestemmelserne i forbrugerkreditdirektivet 
(direktiv 2008/48/EF) finder ikke anvendelse på realkreditlån med pant i fast ejendom.  
Imidlertid har medlemsstater anvendt enkelte af direktivets bestemmelser på realkredit.

Realkreditmarkederne er af stor betydning i det indre marked, men er næsten ikke eller slet 
ikke integrerede. Ud over de generelle vanskeligheder, der foreligger i forbindelse med 
grænseoverskridende låntagning – også ved forbrugslån – som f.eks. sprogproblemer, 
forskelligartede finansieringskulturer og tillidsforhold i det regionale miljø, er der i 
forbindelse med realkredit yderligere hindringer, herunder navnlig væsentlige forskelle i 
medlemsstaternes jordlovgivning, værdiansættelsesregler, tinglysnings- og realkreditlove og 
bestemmelser om tvangsfuldbyrdelse. Disse hindringer bliver ikke behandlet i forslaget til 
direktiv, og der er heller ikke udsigt til, at de forsvinder på mellemlang sigt.  Kommissionen 
har derfor ret i, at mulighederne for at skabe et indre marked, navnlig på forbrugersiden, er 
yderst begrænsede, og at der bør udvises forsigtighed ved harmonisering og kun udstikkes 
visse rammer.  Desuden er der i lyset af finanskrisen andre initiativer vedrørende lovgivning 
på kapitalmarkedet, der er af større betydning end det foreliggende forslag.

Hvad angår forbrugerbeskyttelse bør det først og fremmest bemærkes, at køb og finansiering 
af et hus for mange borgere udgør den største investering i deres liv, og de har derfor brug for 
beskyttelse.  Som regel er borgerne bevidste om konsekvenserne af transaktionen og søger 
oplysninger og lader sig rådgive.  I modsætning hertil er der ved forbrugerkredit snarere tale 
om et massemarked med standardiserede produkter, der også kan anvendes 
grænseoverskridende, og med fare for at uerfarne forbrugere bliver overrumplede.  I tilfælde 
af kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og realkreditaftaler er holdningen 
derimod, at der bør lægges større vægt på at sikre mangfoldighed af produkter, aftalefrihed for 
ansvarlige borgere og konkurrence mellem udbyderne.
Forbrugernes muligheder for at tage hensyn til de særlige forhold i deres situation ved hjælp 
af individuelle aftalemæssige bestemmelser med långiver og bistand fra en uvildig rådgiver 
bør ikke begrænses af forhastede reguleringer på europæisk plan, især fordi 
grænseoverskridende virkninger inden for denne sektor er begrænsede.

På trods af disse forskelle mellem sektoren, der er omfattet af forbrugerkreditdirektivet, og 
sektoren, der er omfattet af det foreslåede direktiv om kreditaftaler i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse og realkreditaftaler, skal opmærksomheden henledes på, at mens 
bestemmelserne ikke behøver at være identiske, bør der ikke, når det samme område er blevet 
reguleret, være to forskellige sæt af regler om det samme punkt. 
Mange medlemsstater har gennemført bestemmelser i forbrugerkreditdirektivet på en sådan 
måde, at de også finder anvendelse på lån med pant i fast ejendom. Dette bør tages i 
betragtning

I betragtning af stabiliteten på de finansielle markeder, er der ikke behov for at stramme 
lovgivningen mere end ved forbrugerkreditdirektivet, eftersom foranstaltninger, der allerede 
er vedtaget, som f.eks. foranstaltningerne om banktilsyn, kapitalkrav og securitisationer, også 
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gælder og er mere egnede instrumenter.  I den forbindelse henviser ordføreren til 
Kommissionens forslag af 20. juli 2011 om gennemførelse af anbefalingen fra Basel-
komitéen for Banktilsyn (Basel III)1.
Mens Kommissionen i sin grøn- og hvidbog brugte udtrykket "realkredit", har forslaget til 
direktiv titlen "kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse".  Denne formulering 
er lige så misvisende som artikel 1.  Forslaget omfatter, hvad der ikke er umiddelbart 
indlysende, kun forbrugerkreditaftaler, men på ingen måde kun kreditaftaler i forbindelse med 
fast ejendom til beboelse, men derimod alle forbrugerkreditaftaler, der er sikret ved pant i fast 
ejendom, selv når de er bestemt til at finansiere f.eks. et stort bygningskompleks, køb af bil 
eller aktier eller et midlertidigt lån, hvilket er helt normalt i visse medlemsstater. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om kreditaftaler i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om kreditaftaler i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse og realkreditaftaler 

(Denne ændring gælder for hele teksten. 
Hvis den vedtages, skal der foretages 
tekniske rettelser i hele teksten.)

Or. de

                                               
1 KOM(2011) 0453 og KOM(2011) 0452.
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I marts 2003 iværksatte Kommissionen 
en proces med det formål at fastslå, hvilke 
hindringer der findes for det indre marked 
for kreditaftaler i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse, og evaluere 
virkningen heraf. I 2007 vedtog den en 
hvidbog om integration af EU’s 
realkreditmarkeder. I hvidbogen meddelte 
Kommissionen, at den havde til hensigt at 
foretage en konsekvensanalyse af de 
forskellige politikvalgmuligheder med 
hensyn til indhentning af oplysninger forud 
for aftaleindgåelse, kreditdatabaser, 
kreditværdighed, de årlige omkostninger i 
procent og rådgivning. Kommissionen 
nedsatte også en ekspertgruppe vedrørende 
kredithistorie, der skal bistå Kommissionen 
med at forberede foranstaltninger, som skal 
forbedre adgangen til, 
sammenligneligheden af og 
fuldstændigheden af kreditoplysninger. Der 
blev også indledt undersøgelser af den 
rolle, som kreditformidlere og ikke-
kreditinstitutter, der tilbyder kreditaftaler, 
spiller, og de transaktioner, som de påtager 
sig i forbindelse med fast ejendom til 
beboelse.

(1) I marts 2003 iværksatte Kommissionen 
en proces med det formål at fastslå, hvilke 
hindringer der findes for det indre marked 
for kreditaftaler i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse og realkreditaftaler, 
og evaluere virkningen heraf. I 2007 
vedtog den en hvidbog om integration af 
EU’s realkreditmarkeder. I hvidbogen 
meddelte Kommissionen, at den havde til 
hensigt at foretage en konsekvensanalyse 
af de forskellige politikvalgmuligheder 
med hensyn til indhentning af oplysninger 
forud for aftaleindgåelse, kreditdatabaser, 
kreditværdighed, de årlige omkostninger i 
procent og rådgivning. Kommissionen 
nedsatte også en ekspertgruppe vedrørende 
kredithistorie, der skal bistå Kommissionen 
med at forberede foranstaltninger, som skal 
forbedre adgangen til, 
sammenligneligheden af og 
fuldstændigheden af kreditoplysninger. Der 
blev også indledt undersøgelser af den 
rolle, som kreditformidlere og ikke-
kreditinstitutter, der tilbyder kreditaftaler i 
forbindelse med fast ejendom til beboelse 
og realkreditaftaler, spiller, og de 
transaktioner, som de påtager sig.

Or. de

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til traktaten omfatter det indre (2) I henhold til traktaten omfatter det indre 
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marked et område uden indre grænser med 
fri bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser samt etableringsfrihed. Det 
er af vital betydning, at der udvikles et 
mere gennemskueligt og effektivt 
kreditmarked på dette område for at 
fremme udviklingen af tværnational 
virksomhed og skabe et indre marked for 
kreditaftaler i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse. Der findes 
væsentlige forskelle i lovgivningen i de 
forskellige medlemsstater med hensyn til 
forretningspraksis vedrørende kreditaftaler 
i forbindelse med fast ejendom til beboelse 
og reguleringen af og tilsynet med de 
kreditformidlere og ikke-kreditinstitutter, 
der tilbyder kreditaftaler i forbindelse med 
fast ejendom til beboelse. Sådanne 
forskelle skaber hindringer, som begrænser 
omfanget af den tværnationale aktivitet 
både hvad angår udbud og efterspørgsel, 
hvilket begrænser konkurrencen og 
valgmulighederne på markedet, og dermed 
øges omkostningerne for kreditudbyderne, 
og de hindres i at udøve virksomhed.

marked et område uden indre grænser med 
fri bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser samt etableringsfrihed. Det 
er af vital betydning, at der udvikles et 
mere gennemskueligt og effektivt 
kreditmarked på dette område for at 
fremme udviklingen af tværnational 
virksomhed og skabe et indre marked for 
kreditaftaler i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse og realkreditaftaler. 
Der findes væsentlige forskelle i 
lovgivningen i de forskellige 
medlemsstater med hensyn til 
forretningspraksis vedrørende kreditaftaler 
i forbindelse med fast ejendom til beboelse 
og realkreditaftaler og reguleringen af og 
tilsynet med de kreditformidlere og ikke-
kreditinstitutter, der tilbyder kreditaftaler i 
forbindelse med fast ejendom til beboelse 
og realkreditaftaler. Sådanne forskelle 
skaber hindringer, som begrænser 
omfanget af den tværnationale aktivitet 
både hvad angår udbud og efterspørgsel, 
hvilket begrænser konkurrencen og 
valgmulighederne på markedet, og dermed 
øges omkostningerne for kreditudbyderne, 
og de hindres i at udøve virksomhed.

Or. de

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det står medlemsstaterne frit for at 
beholde eller indføre national lovgivning 
for de områder, der ikke er omfattet af 
dette direktiv. Medlemsstaterne bør kunne 
beholde eller indføre nationale 
bestemmelser inden for områder som 
aftalelov i forbindelse med kreditaftalernes 
gyldighed, ejendomsvurdering, tinglysning, 
informationer i forbindelse med 

(7) Det står medlemsstaterne frit for at 
beholde eller indføre national lovgivning 
for de områder, der ikke er omfattet af 
dette direktiv. Medlemsstaterne bør 
navnlig kunne beholde eller indføre 
nationale bestemmelser inden for områder 
som aftalelov i forbindelse med 
kreditaftalernes gyldighed, tinglige 
rettigheder, ejendomsvurdering, 
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aftaleindgåelse, anliggender efter 
aftaleindgåelse og håndtering af 
misligholdelse.

tinglysning, informationer i forbindelse 
med aftaleindgåelse, anliggender efter 
aftaleindgåelse og håndtering af 
misligholdelse.

Or. de

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Formålet med dette direktiv er at sikre, 
at alle forbrugerkreditter har et højt 
beskyttelsesniveau. Det bør derfor finde 
anvendelse på kreditter sikret ved 
ejendomspant eller kreditter, som 
anvendes til anskaffelse af ejendom i 
nogle medlemsstater, og kreditter til 
renovering af fast ejendom til beboelse, 
som ikke er omfattet af direktiv 
2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler og 
om ophævelse af Rådets direktiv 
87/102/EØF, der indeholder bestemmelser 
på EU-plan om forbrugerkreditaftaler. 
Desuden bør dette direktiv ikke finde 
anvendelse på visse former for 
kreditaftaler, hvor kreditten ydes af en 
arbejdsgiver til dennes arbejdstagere i 
særlige tilfælde, som allerede fastlagt i 
direktiv 2008/48/EF. 

(9) Formålet med dette direktiv er at sikre, 
at alle forbrugerkreditter har et højt 
beskyttelsesniveau. Det bør derfor finde 
anvendelse på forbrugerkreditaftaler om 
realkreditlån med pant i fast ejendom 
eller om finansiering af fast ejendom i 
nogle medlemsstater, og kreditter til 
renovering af fast ejendom til beboelse, 
som ikke er omfattet af direktiv 
2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler og 
om ophævelse af Rådets direktiv 
87/102/EØF, der indeholder bestemmelser 
på EU-plan om forbrugerkreditaftaler. 
Desuden bør dette direktiv ikke finde 
anvendelse på visse former for 
kreditaftaler, hvor kreditten ydes af en 
arbejdsgiver til dennes arbejdstagere i 
særlige tilfælde, som allerede fastlagt i 
direktiv 2008/48/EF. 

Or. de

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9 a) Endvidere bør dette direktiv i 
overensstemmelse med direktiv 
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2008/48/EF ikke finde anvendelse på 
kreditaftaler i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse og realkreditaftaler 
på over 2 mio. EUR. Endvidere finder 
direktivet ikke anvendelse på aftaler om 
henstand, leje- eller leasingaftaler, 
kreditaftaler i form af kassekredit, 
kreditaftaler, der er rentefrie og ikke 
forbundet med andre omkostninger, 
kreditaftaler med investeringsselskaber, 
kreditaftaler, der er resultatet af et indgået 
forlig, kreditaftaler, der vedrører gratis 
henstand med betaling, og kreditaftaler, 
der vedrører lån bevilget til en begrænset 
offentlighed i henhold til en 
lovbestemmelse.  

Or. de

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Samtidig er det vigtigt at tage de 
særlige karakteristika, der gør sig gældende 
for kreditaftaler i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse, i betragtning, hvilket 
giver grundlag for en differentieret tilgang. 
I betragtning af arten af kreditaftaler i 
forbindelse med fast ejendom til beboelse 
og de eventuelle konsekvenser for 
forbrugeren bør reklamemateriale og 
persontilpassede oplysninger forud for 
aftaleindgåelsen indeholde specifikke 
risiciadvarsler, f.eks. om arten af og 
konsekvenserne ved sikkerhedsstillelse.
Parallelt med det, som allerede fandtes som 
en frivillig tilgang i sektoren for boliglån, 
bør også de generelle oplysninger forud for 
aftaleindgåelsen gøres tilgængelige til 
enhver tid sammen med de 
persontilpassede oplysninger forud for 

(14) Samtidig er det vigtigt at tage de 
særlige karakteristika, der gør sig gældende 
for kreditaftaler i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse, i betragtning, hvilket 
giver grundlag for en differentieret tilgang. 
Parallelt med det, som allerede fandtes som 
en frivillig tilgang i sektoren for boliglån, 
bør også de generelle oplysninger forud for 
aftaleindgåelsen gøres tilgængelige til 
enhver tid sammen med de 
persontilpassede oplysninger forud for 
aftaleindgåelsen. Desuden er det berettiget 
med en differentieret tilgang for at kunne 
tage erfaringerne fra finanskrisen i 
betragtning og sikre, at låntagning sker på 
et forsvarligt grundlag. Kreditværdigheden 
bør vurderes i overensstemmelse med 
bestemmelserne i direktiv 2008/48/EF. 
Kreditformidlere skal give mere præcise 
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aftaleindgåelsen. Desuden er det berettiget 
med en differentieret tilgang for at kunne 
tage erfaringerne fra finanskrisen i 
betragtning og sikre, at låntagning sker på 
et forsvarligt grundlag. I den forbindelse 
bør bestemmelserne om 
kreditværdighedsvurderingen strammes i 
forhold til forbrugerkredit, 
kreditformidlere skal give mere præcise 
oplysninger om deres status og forhold til 
kreditgivere for at afsløre eventuelle 
interessekonflikter, og alle de parter, der er 
involveret i etableringen af kreditaftalen i 
forbindelse med fast ejendom til beboelse, 
bør meddeles tilladelse, registreres og 
underkastes tilsyn på passende vis.

oplysninger om deres status og forhold til 
kreditgivere for at afsløre eventuelle 
interessekonflikter, og alle de parter, der er 
involveret i etableringen af kreditaftalen i 
forbindelse med fast ejendom til beboelse, 
bør meddeles tilladelse, registreres og 
underkastes tilsyn på passende vis.

Or. de

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Den gældende juridiske ramme bør 
give forbrugerne tillid til, at kreditgiverne 
og kreditformidlerne handler i 
forbrugerens interesse. Et centralt aspekt 
med hensyn til at sikre en sådan 
forbrugertillid er kravet om at sikre en høj 
grad af rimelighed, redelighed og 
professionel holdning inden for branchen. 
Dette direktiv bør kræve, at kreditinstitutter 
kan godtgøre, at de har den relevante viden 
og kompetence, hvorimod medlemsstaterne 
bør stå frit med hensyn til at indføre eller 
opretholde sådanne krav, der gælder for 
fysiske personer.

(16) Den gældende juridiske ramme bør 
give forbrugerne tillid til, at kreditgiverne 
og kreditformidlerne tager hensyn til 
forbrugerens rettigheder og interesser. Et 
centralt aspekt med hensyn til at sikre en 
sådan forbrugertillid er kravet om at sikre 
en høj grad af rimelighed, redelighed og 
professionel holdning inden for branchen. 
Dette direktiv bør kræve, at kreditinstitutter 
kan godtgøre, at de har den relevante viden 
og kompetence, hvorimod medlemsstaterne 
bør stå frit med hensyn til at indføre eller 
opretholde sådanne krav, der gælder for 
fysiske personer.

Or. de
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kreditgivere og kreditformidlere 
anvender ofte reklame, hvor der hyppigt er 
anført særlige vilkår for at tiltrække 
forbrugerne til et bestemt produkt. 
Forbrugerne bør derfor beskyttes mod 
illoyal og vildledende reklamepraksis og 
skal kunne sammenligne reklamerne. Det 
er nødvendigt med særlige bestemmelser 
om reklamer for kreditaftaler i forbindelse 
med fast ejendom til beboelse og med en 
liste over de elementer, der skal inkluderes 
i reklamerne og markedsføringsmaterialet 
til forbrugerne, således at de kan 
sammenligne forskellige tilbud. Sådanne 
bestemmelser tager hensyn til de særlige 
karakteristika ved kreditaftaler i 
forbindelse med fast ejendom til beboelse, 
f.eks. det forhold, at der er risiko for, at 
forbrugeren mister sin ejendom, hvis 
lånet ikke tilbagebetales. Medlemsstaterne 
bør fortsat frit kunne fastsætte eller 
opretholde oplysningskrav i deres 
nationale lovgivning med hensyn til 
reklame, der ikke indeholder oplysninger 
om kreditomkostningerne.

(17) Kreditgivere og kreditformidlere 
anvender ofte reklame, hvor der hyppigt er 
anført særlige vilkår for at tiltrække 
forbrugerne til et bestemt produkt. 
Forbrugerne bør derfor beskyttes mod 
illoyal og vildledende reklamepraksis og 
skal kunne sammenligne reklamerne. Det 
er nødvendigt med særlige endelige 
bestemmelser om reklamer for kreditaftaler 
i forbindelse med fast ejendom til beboelse 
og med en liste over de elementer, der skal 
inkluderes i reklamerne og 
markedsføringsmaterialet til forbrugerne, 
således at de kan sammenligne forskellige 
tilbud, i det omfang renter og 
omkostninger er nævnt i reklamen. I 
øvrigt bør medlemsstaterne fortsat frit 
kunne fastsætte eller opretholde 
oplysningskrav i deres nationale 
lovgivning.   Sådanne bestemmelser skal 
tage hensyn til de særlige karakteristika 
ved kreditaftaler i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse.

Or. de

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Forbrugeren har muligvis behov for 
yderligere bistand for at kunne afgøre, 
hvilken kreditaftale blandt de foreslåede 
produkter der er mest hensigtsmæssig i 

(22) På trods af de oplysninger, der skal 
gives forud for aftaleindgåelsen, har 
forbrugeren muligvis behov for yderligere 
bistand for at kunne afgøre, hvilken 
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forhold til den pågældendes behov og 
finansielle situation. Kreditgivere og 
kreditformidlere, såfremt transaktionen 
sker gennem en sådan, bør yde en sådan 
bistand i forbindelse med de 
kreditprodukter, som de tilbyder 
forbrugeren. De relevante oplysninger samt 
de vigtigste karakteristika ved de 
foreslåede produkter bør derfor forklares 
for forbrugeren med udgangspunkt i den 
pågældendes personlige forhold, så 
forbrugeren kan forstå de konsekvenser, 
produkterne kan få for vedkommendes 
økonomiske situation. Medlemsstaterne 
kan bestemme, hvornår og i hvilket omfang 
forbrugeren skal gives en sådan forklaring, 
idet der tages hensyn til de særlige 
omstændigheder, hvorunder den 
pågældende kredit tilbydes, forbrugerens 
behov for bistand og arten af de enkelte 
kreditprodukter.

kreditaftale blandt de foreslåede produkter 
der er mest hensigtsmæssig i forhold til 
vedkommendes behov og finansielle 
situation. Medlemsstaterne bør derfor 
sikre, at kreditgivere yder en sådan bistand 
i forbindelse med de kreditprodukter, de 
tilbyder forbrugerne. Hvor det er 
hensigtsmæssigt, bør de relevante 
oplysninger forud for aftaleindgåelsen 
samt de vigtigste karakteristika ved de 
foreslåede produkter forklares for 
forbrugeren med udgangspunkt i 
pågældendes personlige forhold, så 
forbrugeren kan forstå de konsekvenser, 
produkterne kan få for vedkommendes 
økonomiske situation. Hvor det er 
relevant, bør denne pligt til at yde 
forbrugeren bistand også gælde for 
kreditformidlere. Medlemsstaterne kan 
bestemme, hvornår og i hvilket omfang 
forbrugeren skal gives en sådan forklaring, 
idet der tages hensyn til de særlige 
omstændigheder, hvorunder den 
pågældende kredit tilbydes, forbrugerens 
behov for bistand og arten af de enkelte 
kreditprodukter.

Or. de

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at fremme oprettelsen af et 
velfungerende indre marked med et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau i hele Unionen 
er det nødvendigt at sikre, at oplysningerne 
om de årlige omkostninger i procent er 
sammenlignelige i hele Unionen. De 
samlede omkostninger i forbindelse med 
forbrugerkreditten bør omfatte alle de 
omkostninger, som forbrugeren skal betale 
i forbindelse med kreditaftalen, med 

(23) For at fremme oprettelsen af et 
velfungerende indre marked med et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau i hele Unionen 
er det nødvendigt at sikre, at oplysningerne 
om de årlige omkostninger i procent er 
sammenlignelige og ensartede i hele 
Unionen. De samlede omkostninger i 
forbindelse med forbrugerkreditten bør 
omfatte alle de omkostninger, som 
forbrugeren skal betale i forbindelse med 
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undtagelse af notaromkostninger. De bør 
derfor omfatte renter, provisioner, afgifter, 
gebyrer til kreditformidlere og ethvert 
andet gebyr såvel som omkostningerne til 
forsikring eller andre accessoriske varer i 
de tilfælde, hvor disse er obligatoriske for 
at kunne få kreditten på de oplyste 
betingelser. Da de årlige omkostninger i 
procent i fasen forud for aftaleindgåelsen 
kun kan angives via et eksempel, bør 
eksemplet være repræsentativt. Det bør 
derfor f.eks. afspejle den gennemsnitlige 
løbetid og det samlede kreditbeløb, der 
bevilges i forbindelse med den påtænkte 
type kreditaftale. I betragtning af 
kompleksiteten i beregningen af de årlige 
omkostninger i procent (f.eks. for kreditter 
med variable renter eller et ikke-
standardiseret afdragsmønster) og for at 
kunne imødekomme produktinnovation 
kan man anvende tekniske regulerende 
standarder for at ændre eller specificere 
beregningsmetoden for de årlige 
omkostninger i procent. Definitionen på 
og den metode, der anvendes i forbindelse 
med beregningen af de årlige omkostninger 
i procent i dette direktiv, bør svare til 
angivelserne i direktiv 2008/48/EF for 
således at gøre det lettere for forbrugeren 
at forstå og foretage sammenligninger. 
Disse definitioner og metoder kan 
imidlertid forandre sig i fremtiden, hvis 
direktiv 2008/48/EF ændres på et senere 
tidspunkt. Det står medlemsstaterne frit for 
at opretholde eller indføre forbud om 
ensidige ændringer af debitorrenten fra 
kreditgiverens side.

kreditaftalen, med undtagelse af de 
omkostninger, der er forbundet med 
sikkerhedsstillelsen for kreditten, som 
f.eks. registreringsgebyrer og 
notaromkostninger. De bør derfor omfatte 
renter, provisioner, afgifter, gebyrer til 
kreditformidlere og ethvert andet gebyr 
såvel som omkostningerne til forsikring 
eller andre accessoriske varer i de tilfælde, 
hvor disse er obligatoriske for at kunne få 
kreditten på de oplyste betingelser. Da de 
årlige omkostninger i procent i fasen forud 
for aftaleindgåelsen kun kan angives via et 
eksempel, bør eksemplet være 
repræsentativt. Det bør derfor f.eks. 
afspejle den gennemsnitlige løbetid og det 
samlede kreditbeløb, der bevilges i 
forbindelse med den påtænkte type 
kreditaftale. I betragtning af 
kompleksiteten i beregningen af de årlige 
omkostninger i procent (f.eks. for kreditter 
med variable renter eller et ikke-
standardiseret afdragsmønster) og for at 
kunne imødekomme produktinnovation 
kan man anvende tekniske regulerende 
standarder for at ændre eller specificere 
beregningsmetoden for de årlige 
omkostninger i procent. Af hensyn til 
sammenligneligheden bør det tilstræbes at 
nå frem til en definition af og en metode 
for beregningen af de årlige omkostninger i 
procent i dette direktiv og i direktiv 
2008/48/EF, der er så ensartet som muligt.  
Beregningen af de årlige omkostninger i 
procent i overensstemmelse med direktiv 
2008/48/EF i forbindelse med kredit med 
oprindelig fast rente kan dog føre til store 
misforståelser hos forbrugeren. Dette bør 
der rettes op på. I fremtiden kan der opstå 
yderligere afvigelser, såfremt begge 
direktiver ændres på et senere tidspunkt.
Det står medlemsstaterne frit for at 
opretholde eller indføre forbud om ensidige 
ændringer af debitorrenten fra 
kreditgiverens side.

Or. de
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) En negativ vurdering af 
kreditværdigheden bør vise kreditgiveren, 
at forbrugeren ikke har råd til kreditten, 
og at kreditgiveren derfor ikke bør yde 
denne kredit. Et sådant negativt resultat 
kan have en lang række årsager, inklusive -
men ikke begrænset til - anvendelse af en 
database eller en negativ kreditvurdering. 
En positiv vurdering af kreditværdigheden 
bør ikke udgøre en forpligtelse for 
kreditgiveren til at yde kredit.

(25) Ved en negativ vurdering af 
kreditværdigheden bør der kun ydes kredit 
i undtagelsestilfælde.  Et sådant negativt 
resultat kan have en lang række årsager, 
inklusive - men ikke begrænset til -
anvendelse af en database eller en negativ 
kreditvurdering. En positiv vurdering af 
kreditværdigheden bør ikke udgøre en 
forpligtelse for kreditgiveren til at yde 
kredit.

Or. de

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Forbrugerne bør stille alle relevante 
oplysninger til rådighed om deres 
finansielle situation og personlige forhold 
for kreditgiveren eller kreditformidleren 
for således at gøre det lettere at udarbejde 
en vurdering af kreditværdigheden.
Forbrugeren bør imidlertid ikke straffes, 
hvis den pågældende ikke kan fremskaffe 
visse oplysninger eller vurderinger af den 
fremtidige udvikling i dennes egen 
finansielle situation. I situationer, hvor 
forbrugere bevidst leverer ufuldstændige 
eller unøjagtige oplysninger, bør 
medlemsstaterne kunne fastsætte passende 
sanktioner.

(26) Forbrugerne bør stille alle relevante 
oplysninger til rådighed om deres 
finansielle situation og personlige forhold 
for kreditgiveren eller kreditformidleren, 
således at der kan gennemføres en 
vurdering af kreditværdigheden, idet der i 
modsat fald ikke kan ydes den ønskede 
kredit. I situationer, hvor forbrugere 
bevidst leverer ufuldstændige eller 
unøjagtige oplysninger, bør 
medlemsstaterne kunne fastsætte passende 
sanktioner.
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Or. de

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Hvis et afslag på en kreditanmodning 
bygger på oplysninger fundet ved en 
søgning i en database eller på mangel på 
data heri, bør kreditgiveren underrette 
forbrugeren herom, give oplysninger om 
navnet på den pågældende database og 
enhver anden oplysning, som kræves i 
direktiv 95/46/EF, således at forbrugeren 
kan udøve sin ret til adgang og i givet fald 
foretage berigtigelse af, slette eller blokere 
de deri behandlede personoplysninger om 
sig selv. Hvis et afslag på en 
kreditanmodning bygger på en it-baseret 
afgørelse eller på systematiske metoder,
f.eks. et kreditvurderingssystem, bør 
kreditgiveren underrette forbrugeren herom 
og gøre rede for, hvilken logik der ligger 
bag denne afgørelse, og for de ordninger, 
der gør det muligt for forbrugeren at 
anmode om, at den it-baserede afgørelse 
tages op til manuel revision. Kreditgiveren 
bør imidlertid ikke være forpligtet til at 
give sådanne oplysninger, hvis det er 
forbudt i henhold til anden EU-lovgivning, 
f.eks. lovgivning om hvidvaskning af 
penge eller finansiering af terrorisme. 
Endvidere bør sådanne oplysninger heller 
ikke gives, hvis det strider mod den 
offentlige orden eller den offentlige 
sikkerhed, f.eks. forebyggelse, 
efterforskning, afsløring og retsforfølgelse 
af straffelovsovertrædelser.

(29) Hvis et afslag på en kreditanmodning 
bygger på oplysninger fundet ved en 
søgning i en database eller på mangel på 
data heri, bør kreditgiveren underrette 
forbrugeren herom og om oplysningerne i 
den pågældende database, og enhver anden 
oplysning, som kræves i direktiv 95/46/EF. 
Hvis et afslag på en kreditanmodning 
bygger på en it-baseret afgørelse eller på 
systematiske metoder, f.eks. et 
kreditvurderingssystem, bør kreditgiveren 
underrette forbrugeren herom og oplyse 
den pågældende om, at sådanne it-
baserede afgørelser også kan efterprøves 
manuelt, uden at dette udgør en 
forpligtelse for kreditgiveren.
Kreditgiveren bør imidlertid ikke være 
forpligtet til at give sådanne oplysninger, 
hvis det er forbudt i henhold til anden EU-
lovgivning, f.eks. lovgivning om 
hvidvaskning af penge eller finansiering af 
terrorisme. Endvidere bør sådanne 
oplysninger heller ikke gives, hvis det 
strider mod den offentlige orden eller den 
offentlige sikkerhed, f.eks. forebyggelse, 
efterforskning, afsløring og retsforfølgelse 
af straffelovsovertrædelser.

Or. de
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at kunne forstå tjenesteydelsens 
art bør forbrugerne gøres bekendt med, 
hvad der udgør en persontilpasset 
henstilling om hensigtsmæssige 
kreditaftaler i forhold til den pågældende 
forbrugers behov og finansielle situation 
("rådgivning"), og hvornår den gives, og 
hvornår den ikke gives. Rådgiverne bør 
overholde generelle standarder for at sikre, 
at forbrugeren får forelagt en række 
produkter, der passer til den pågældendes 
behov og forhold. Tjenesteydelsen bør 
baseres på en rimelig og tilstrækkeligt 
vidtgående analyse af de produkter, der 
findes på markedet, og på en nøje 
undersøgelse af forbrugerens finansielle 
situation, præferencer og målsætninger. En 
sådan vurdering bør være baseret på 
ajourførte oplysninger og rimelige 
antagelser med hensyn til forbrugerens 
forhold under lånets løbetid. 
Medlemsstaterne kan præcisere, hvordan 
en forbrugers egnethed i forbindelse med et 
givet produkt vurderes i forbindelse med 
rådgivning.

(31) Det bør være klart for forbrugere, 
når denne modtager rådgivning som en 
separat tjenesteydelse, der er uafhængig 
af kreditbevillingen. Der bør kun kunne 
kræves betaling, såfremt dette og 
beregningsmetoden er meddelt klart og 
utvetydigt til forbrugeren.  Rådgiverne bør 
overholde generelle standarder for at sikre, 
at forbrugeren får forelagt en række 
produkter, der passer til den pågældendes 
behov og forhold. Rådgivningen bør 
baseres på en rimelig og tilstrækkeligt 
vidtgående analyse af de produkter, der er 
til rådighed, og på en nøje undersøgelse af 
forbrugerens finansielle situation, 
præferencer og målsætninger og bør være 
baseret på ajourførte oplysninger og 
rimelige antagelser med hensyn til 
forbrugerens forhold under lånets løbetid. 
Såfremt denne rådgivning kun omfatter 
kreditgiverens eget produktudvalg, bør 
forbrugeren gøres opmærksom herpå.
Medlemsstaterne kan præcisere, hvordan 
en forbrugers egnethed i forbindelse med et 
givet produkt vurderes i forbindelse med 
rådgivning.

Or. de

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) En forbrugers mulighed for at 
tilbagebetale sin kredit, inden kreditaftalen 
udløber, kan spille en vigtig rolle, når det 
handler om at fremme konkurrencen på det 

(32) En forbrugers mulighed for at 
tilbagebetale sin kredit, inden kreditaftalen 
udløber, kan spille en vigtig rolle, når det 
handler om at fremme konkurrencen på det 
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indre marked og EU-borgernes frie 
bevægelighed. Der findes imidlertid 
væsentlige forskelle mellem de nationale 
principper og betingelser, i henhold til 
hvilke forbrugerne har mulighed for at 
indfri før tiden, og de betingelser, i henhold 
til hvilke en sådan indfrielse før tiden kan 
finde sted. På trods af forskelligartetheden i 
mekanismerne bag realkreditfinansiering 
og det eksisterende produktudvalg er det 
dog væsentligt på EU-plan at have visse 
standarder med hensyn til førtidig 
indfrielse af kreditter for at sikre, at 
forbrugerne har mulighed for at frigøre sig 
for deres forpligtelser inden den aftalte 
dato i kreditaftalen og mulighed for at søge 
de bedste produkter i forhold til deres 
behov. Medlemsstaterne bør derfor enten 
ved lovgivning eller ved 
aftalebestemmelser sikre, at forbrugerne 
har en ved lov eller aftale fastsat ret til 
førtidig indfrielse; medlemsstaterne bør 
imidlertid kunne definere betingelserne for 
udøvelsen af en sådan ret. Disse betingelser 
kan omfatte tidsbegrænsninger for 
udøvelsen af retten, forskellig behandling, 
afhængigt af hvilken type debitorrente der
er tale om, og hvorvidt den er fast eller 
variabel, restriktioner med hensyn til de 
forhold, under hvilke denne ret kan udøves. 
Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
kreditgiver bør have ret til en rimelig og 
objektivt berettiget kompensation for 
eventuelle omkostninger, som er direkte 
forbundet med førtidig indfrielse af 
kreditten. Under alle omstændigheder kan 
udøvelsen af denne ret gøres betinget af, at 
der foreligger en særlig interesse hos 
forbrugeren, hvis den førtidige indfrielse 
sker i en periode, for hvilken der er aftalt 
fast forrentning. En sådan særlig interesse 
kan f.eks. opstå i tilfælde af skilsmisse eller 
arbejdsløshed. Hvis en medlemsstat vælger 
at fastsætte sådanne betingelser, bør disse 
ikke gøre udøvelsen af denne ret urimelig 
vanskelig eller dyr for forbrugeren.

indre marked og EU-borgernes frie 
bevægelighed. Der findes imidlertid 
væsentlige forskelle mellem de nationale 
principper og betingelser, i henhold til 
hvilke forbrugerne har mulighed for at 
indfri før tiden, og de betingelser, i henhold 
til hvilke en sådan indfrielse før tiden kan 
finde sted. På trods af forskelligartetheden i 
mekanismerne bag realkreditfinansiering 
og det eksisterende produktudvalg er det 
dog væsentligt på EU-plan at have visse 
standarder med hensyn til førtidig 
indfrielse af kreditter for at sikre, at 
forbrugerne har mulighed for at frigøre sig 
for deres forpligtelser inden den aftalte 
dato i kreditaftalen og mulighed for at søge 
de bedste produkter i forhold til deres 
behov. Medlemsstaterne bør derfor enten 
ved lovgivning eller ved 
aftalebestemmelser sikre, at forbrugerne 
har en ved lov eller aftale fastsat ret til 
førtidig indfrielse, under overholdelse af 
princippet om bindende aftalte perioder 
med fast debitorrente; medlemsstaterne 
bør kunne definere betingelserne for 
udøvelsen af en sådan ret. Disse betingelser 
kan omfatte tidsbegrænsninger for
udøvelsen af retten, forskellig behandling, 
afhængigt af hvilken type debitorrente der 
er tale om, og hvorvidt den er fast eller 
variabel, restriktioner med hensyn til de 
forhold, under hvilke denne ret kan udøves. 
Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
kreditgiver bør have ret til en rimelig og 
objektivt berettiget kompensation for 
eventuelle omkostninger, som er direkte 
forbundet med førtidig indfrielse af 
kreditten, herunder opståede rentetab. 
Under alle omstændigheder kan udøvelsen 
af denne ret gøres betinget af, at der 
foreligger en særlig interesse hos 
forbrugeren, hvis den førtidige indfrielse 
sker i en periode, for hvilken der er aftalt 
fast forrentning. En sådan særlig interesse 
kan f.eks. opstå i tilfælde af skilsmisse eller 
arbejdsløshed. 

Or. de
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at tage højde for udviklingen på 
kreditmarkederne i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse eller udviklingen 
inden for kreditprodukter samt den 
økonomiske udvikling, f.eks. inflationen, 
og for at tilvejebringe yderligere 
forklaringer på, hvordan nogle af de krav, 
der findes i dette direktiv, skal håndteres, 
bør Kommissionen tillægges beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Kommissionen bør især 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter, som skal præcisere 
de faglige krav, der gælder for 
kreditgivernes personale og 
kreditformidlerne, de kriterier, der 
anvendes til at vurdere forbrugerens 
kreditværdighed samt sikre, at 
kreditprodukterne ikke er uegnede for 
forbrugeren, og fremme harmoniseringen 
af nøglebegreber, f.eks. "misligholdelse", 
registreringskriterier og de betingelser for 
databehandling, der skal anvendes i 
forbindelse med kreditdatabaserne.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) For at tage højde for udviklingen på (40) For at tage højde for udviklingen på 
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kreditmarkederne i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse, herunder også 
udvalget af de tilgængelige produkter, bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for at ændre indholdet af de 
standardoplysninger, der skal indgå i 
reklame, indholdet og formatet af det 
europæiske standardiserede 
informationsark (ESIS), indholdet af 
kreditformidlernes fremlæggelse af 
oplysninger, beregningsmåden og de 
antagelser, der anvendes i forbindelse 
med beregningen af de årlige omkostninger 
i procent, samt de kriterier, der skal tages 
højde for ved vurderingen af forbrugerens 
kreditværdighed.

kreditmarkederne i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse, herunder også 
udvalget af de tilgængelige produkter, bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for at ændre formatet og 
indholdet af det europæiske 
standardiserede informationsark (ESIS), og 
for at ændre beregningen af de årlige 
omkostninger i procent i henhold til bilag 
I.

Or. de

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) For at tage højde for den økonomiske 
udvikling, f.eks. inflationen, og 
udviklingen på markederne for 
kreditaftaler i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse bør Kommissionen 
tillægges beføjelser til at fastsætte 
minimumsbeløbet på 
erhvervsansvarsforsikringen eller den 
tilsvarende garanti for kreditformidlere 
gennem vedtagelse af tekniske 
reguleringsstandarder.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Europa-Parlamentet og Rådet bør have 
to måneder fra meddelelsen om en 
delegeret retsakt til at gøre indsigelse 
herimod. På Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ bør det være muligt at 
forlænge denne periode med en måned
inden for områder af særlig betydning. Det 
bør også være muligt for Europa-
Parlamentet og Rådet at underrette andre 
institutioner om deres hensigt om ikke at 
gøre indsigelse.

(43) Europa-Parlamentet og Rådet bør have 
tre måneder fra meddelelsen om en 
delegeret retsakt til at gøre indsigelse 
herimod. På Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ bør det være muligt at 
forlænge denne periode med to måneder
inden for områder af særlig betydning. Det 
bør også være muligt for Europa-
Parlamentet og Rådet at underrette andre 
institutioner om deres hensigt om ikke at 
gøre indsigelse.

Or. de

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med dette direktiv er at fastlægge 
en ramme for visse aspekter af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om forbrugerkreditaftaler i 
forbindelse med fast ejendom til beboelse
og vedrørende visse aspekter i forbindelse 
med forsigtigheds- og tilsynskrav for 
kreditformidlere og kreditgivere.

Formålet med dette direktiv er at fastlægge 
en ramme for visse aspekter af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om og vedrørende visse 
aspekter i forbindelse med forsigtigheds-
og tilsynskrav for kreditformidlere og 
kreditgivere, i det omfang de vedrører 
forbrugerkreditaftaler om lån med pant i 
fast ejendom eller om finansiering af fast 
ejendom til beboelse.

Or. de
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Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
følgende kreditaftaler:

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
følgende forbrugerkreditaftaler:

Or. de

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Kreditaftaler, som har til formål at 
finansiere anskaffelsen eller bevarelsen af 
ejendomsrettigheder til grundarealer eller 
til eksisterende eller projekterede 
bygninger til beboelse.

b) kreditaftaler, som på tidspunktet for 
kreditaftalens indgåelse har til formål at 
finansiere anskaffelsen eller bevarelsen af 
ejendomsrettigheder til grundarealer eller 
til eksisterende eller projekterede 
bygninger til beboelse.

Or. de

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Kreditaftaler, som har til formål at 
finansiere renovering af fast ejendom til 
beboelse, der ejes af en person, eller som
denne person har til hensigt at anskaffe, og 
som ikke er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/48/EF af 23. april 2008.

c) Kreditaftaler, som har til formål at 
finansiere renovering af fast ejendom til 
beboelse, som en person ejer eller bruger 
eller som en person har til hensigt at 
anskaffe, og som ikke er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/48/EF af 23. april 2008.

Or. de
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Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Kreditaftaler med et samlet 
kreditbeløb på over 2 mio. EUR. 

Or. de

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Aftaler om henstand ved kreditaftaler 
med en varighed, der ikke overstiger seks 
måneder, når debitorrenten for 
henstanden ikke overstiger den aftalte 
rente.

Or. de

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) Leje- eller leasingaftaler, hvor der 
ikke er fastsat nogen pligt til at købe 
aftalegenstanden, hverken i selve aftalen 
eller i en separat aftale; der anses at 
foreligge en pligt, hvis dette besluttes 
ensidigt af kreditgiveren.

Or. de
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Begrundelse

Jf. artikel 2, stk. 2, litra d), i forbrugerkreditdirektivet.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bd) Kreditaftale i form af kassekredit.

Or. de

Begrundelse

Jf. artikel 2, stk. 2, litra e), i forbrugerkreditdirektivet.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

be) Kreditaftaler, hvor kreditten ydes 
rentefrit og uden andre omkostninger, og 
kreditaftaler, ifølge hvilke kreditten skal 
betales tilbage inden tre måneder, og som 
kun er forbundet med ubetydelige 
omkostninger.

Or. de

Begrundelse

Jf. artikel 2, stk. 2, litra f), i forbrugerkreditdirektivet.
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Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bf) Kreditaftaler, som er indgået med et 
investeringsselskab som defineret i artikel 
4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om 
markeder for finansielle instrumenter, 
eller med et kreditinstitut som defineret i 
artikel 4 i direktiv 2006/48/EF med 
henblik på at gøre det muligt for en 
investor at foretage en transaktion 
vedrørende et eller flere værdipapirer 
anført i afsnit C i bilag I til direktiv 
2004/39/EF, såfremt det 
investeringsselskab eller kreditinstitut, 
som yder kreditten, er involveret i den 
pågældende transaktion.

Or. de

Begrundelse

Jf. artikel 2, stk. 2, litra h), i forbrugerkreditdirektivet.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bg) Kreditaftaler, som er resultatet af et 
forlig indgået for retten eller et andet ved 
lov beføjet organ.

Or. de

Begrundelse

Jf. artikel 2, stk. 2, litra i), i forbrugerkreditdirektivet.
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Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bh) Kreditaftaler, som vedrører gratis 
henstand med betalingen af en 
eksisterende gæld.

Or. de

Begrundelse

Jf. artikel 2, stk. 2, litra j), i forbrugerkreditdirektivet.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bi) Kreditaftaler, som vedrører lån 
bevilget til en begrænset offentlighed i 
henhold til en lovbestemmelse 
med et almennyttigt sigte og til en lavere 
rente end den gældende markedsrente 
eller rentefrit eller på andre vilkår, som er 
mere fordelagtige for forbrugeren end de 
gældende markedsvilkår, og til en rente, 
der ikke er højere end den gældende 
markedsrente.

Or. de

Begrundelse

Kreditter til støtteformål har til formål at fremme økonomiske, sociale og miljømæssige mål 
og bevilges på vilkår, som er mere fordelagtige end de gældende markedsvilkår, i henhold til 
fastsat i lovgivning. I overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, litra l), i forbrugerdirektivet er 
disse ikke omfattet af anvendelsesområdet.
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Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "Samlede omkostninger i forbindelse 
med forbrugerkreditten": alle omkostninger 
i forbindelse med kreditten, som 
forbrugeren skal betale, som defineret i 
artikel 3, litra g), i direktiv 2008/48/EF.

k) "Samlede omkostninger i forbindelse 
med forbrugerkreditten": alle omkostninger 
i forbindelse med kreditten, som 
forbrugeren skal betale, som defineret i 
artikel 3, litra g), i direktiv 2008/48/EF, 
med undtagelse af de omkostninger, der 
er forbundet med sikkerhedsstillelsen for 
kreditten.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til forbrugerkreditdirektivet. Se ligeledes ændringsforslag 11. 

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) "Det samlede kreditbeløb: loftet for 
eller summen af alle beløb, der stilles til 
disposition i henhold til en kreditaftale, 
uanset om det udbetales til forbrugeren 
eller til en tredjemand. 

Or. de

Begrundelse

Eftersom begrebet anvendes i forslaget (artikel 8, stk. 2, litra d)), bør det defineres, jf. også 
artikel 3, litra l, i direktiv 2008/48/EF.
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Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra r a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ra) "Fast ejendom til beboelse": fast 
ejendom, som hovedsageligt skal 
anvendes til beboelse.

Or. de

Begrundelse

Eftersom begrebet anvendes i forslaget, bør det defineres.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger de kompetente 
myndigheder, som har til opgave at sikre 
gennemførelsen af dette direktiv, og sørger 
for, at de har de nødvendige beføjelser til at 
kunne udføre deres opgaver.

Medlemsstaterne udpeger de kompetente 
myndigheder, som har til opgave at sikre 
gennemførelsen af dette direktiv, og sørger 
for, at de har de nødvendige beføjelser til at 
kunne udføre deres opgaver. Hvis 
medlemsstaterne gennemfører 
bestemmelserne i dette direktiv ved hjælp 
af lovgivning, som i henhold til deres 
nationale lovgivning ikke er underlagt 
myndighedskontrol, er de ikke forpligtet 
til at udpege en kompetent myndighed 
og/eller give beføjelser til den myndighed, 
som er udpeget.

Or. de
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Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at de 
myndigheder, der er udpeget som værende 
kompetente med hensyn til at sikre 
gennemførelsen af artikel 18, 19, 20 og 21 
i dette direktiv, er en af de kompetente 
myndigheder, der er omfattet af artikel 4, 
stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010 om 
oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed).

Såfremt der skal udpeges myndigheder, 
som tillægges disse beføjelser, sørger 
medlemsstaterne for, at de myndigheder, 
der er udpeget som værende kompetente 
med hensyn til at sikre gennemførelsen af
artikel 18, 19, 20 og 21 i dette direktiv, er 
en af de kompetente myndigheder, der er 
omfattet af artikel 4, stk. 2, i forordning 
(EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en 
europæisk tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed).

Som en undtagelse kan medlemsstaterne 
også udpege myndigheder, der ikke er 
blandt de i artikel 4, stk. 2, i forordningen 
nævnte kompetente myndigheder, 
forudsat at den pågældende medlemsstat 
sikrer, at de relevante bestemmelser i dette 
direktiv vedrørende gennemførelsen af 
artikel 18, 19, 20 og 21 i nærværende 
direktiv finder tilsvarende anvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der er to eller flere kompetente 
myndigheder på en medlemsstats område, 
sørger medlemsstaten for at fremme et tæt 
samarbejde mellem disse myndigheder, 
således at de er i stand til at varetage 
deres respektive opgaver effektivt.

2. Hvis der er to eller flere kompetente 
myndigheder på en medlemsstats område, 
sørger medlemsstaten for at fremme et tæt 
samarbejde mellem disse myndigheder.

Or. de
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Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kræver, at kreditgiver 
eller kreditformidler over for forbrugerne 
handler redeligt, rimeligt og professionelt i 
forbrugerens bedste interesse, når der ydes, 
formidles eller rådgives om kredit og i
givet fald accessoriske tjenesteydelser.

1. Medlemsstaterne kræver, at kreditgiver 
eller kreditformidler over for forbrugerne 
handler redeligt, rimeligt og professionelt 
og tillige tager hensyn til forbrugerens 
rettigheder og bedste interesse, når der 
ydes, formidles eller rådgives om kredit og 
i givet fald accessoriske tjenesteydelser.

Or. de

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at den måde, 
hvorpå kreditgiverne aflønner deres 
personale og de relevante kreditformidlere, 
og den måde hvorpå kreditformidlerne 
aflønner deres personale, ikke er til hinder 
for en opfyldelse af forpligtelsen til at 
handle i forbrugerens bedste interesse, jf.
stk. 1.

2. Medlemsstaterne sikrer, at den måde, 
hvorpå kreditgiverne aflønner deres 
personale og de relevante kreditformidlere, 
og den måde hvorpå kreditformidlerne 
aflønner deres personale, ikke er til hinder 
for en opfyldelse af forpligtelsen fastsat i 
stk. 1.

Or. de
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Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I overensstemmelse med artikel 26 og 
med forbehold af betingelserne i artikel 
27 og 28 tillægges Kommissionen 
beføjelser til at specificere kravene i stk. 1 
og 2 i denne artikel og især de nødvendige 
krav i forbindelse med viden og 
kompetence.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forpligtelse gælder ikke, hvor den 
nationale lovgivning kræver angivelse af 
de årlige omkostninger i procent ved 
reklame for kreditaftaler, der ikke angiver 
en rentesats eller nogen talstørrelser 
vedrørende omkostningerne for 
forbrugeren i forbindelse med kreditten, 
jf. første afsnit.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til artikel 4, stk. 1, i forbrugerkreditdirektivet.
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Ændringsforslag44

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Standardoplysningerne skal utvetydigt, 
præcist og på fremtrædende vis gennem et 
repræsentativt eksempel angive følgende:

2. (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til artikel 4, stk. 2, i forbrugerkreditdirektivet.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) debitorrenten, og hvorvidt den er fast 
eller variabel eller begge dele, tillige med 
oplysninger om de gebyrer, der indgår i 
omkostningerne i forbindelse med 
forbrugerkreditten

c) debitorrenten, og hvorvidt den er fast 
eller variabel eller begge dele

Or. de

Begrundelse

For omfattende til at indgå i reklamer.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) kreditaftalens løbetid f) i givet fald kreditaftalens løbetid

Or. de
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Begrundelse

Tilpasning til artikel 4, stk. 2, litra d), i forbrugerkreditdirektivet.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) afdragenes størrelse g) i givet fald raternes størrelse

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til artikel 4, stk. 2, litra f), i forbrugerkreditdirektivet.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) det samlede beløb, der skal betales af 
forbrugeren

udgår

Or. de

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) i givet fald en advarsel om risikoen for 
at miste den faste ejendom i tilfælde af 

udgår
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manglende overholdelse af forpligtelserne 
under kreditaftalen, når kreditten er sikret 
enten ved pant eller ved en anden 
tilsvarende sikkerhedsstillelse, der 
almindeligvis anvendes i en medlemsstat i 
forbindelse med fast ejendom til beboelse, 
eller sikret i form af en rettighed, der er 
knyttet til fast ejendom til beboelse.

Or. de

Begrundelse

For omfattende til at indgå i reklamer og er ikke i overensstemmelse med billedet af en 
ansvarlig forbruger.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I overensstemmelse med artikel 26 og 
med forbehold af betingelserne i artikel 
27 og 28 tillægges Kommissionen 
beføjelser til yderligere at specificere 
listen over de punkter, der er en del af 
standardoplysningerne, og som skal indgå 
i reklamerne.

udgår

Kommissionen skal navnlig, når den 
vedtager sådanne delegerede retsakter, om 
nødvendigt ændre listen over de punkter, 
der er en del af standardoplysningerne, og 
som er fastlagt i stk. 2, litra a) til i), i 
denne artikel.

Or. de
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Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiverne 
eller i påkommende tilfælde 
kreditformidlerne til enhver tid gør de 
generelle oplysninger om kreditaftalerne 
tilgængelige på et varigt medium eller i 
elektronisk form.

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiverne 
eller i påkommende tilfælde 
kreditformidlerne til enhver tid gør de 
generelle oplysninger om kreditaftalerne 
tilgængelige på papir eller på et varigt 
medium eller i elektronisk form.

Or. de

Begrundelse

Jf. artikel 5, stk. 1, i forbrugerkreditdirektivet.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) et vejledende eksempel på de samlede 
omkostninger i forbindelse med 
forbrugerkreditten og de årlige 
omkostninger i procent

g) et vejledende repræsentativt eksempel 
på de samlede omkostninger i forbindelse 
med forbrugerkreditten og de årlige 
omkostninger i procent

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til artikel 8, stk. 2, og artikel 5, stk. 1, litra g), i forbrugerkreditdirektivet.
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Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) oplysninger om, hvordan man opnår 
skattelempelser for renter af kreditaftaler 
eller andre offentlige subsidier.

udgår

Or. de

Begrundelse

Forpligtelse til at angive disse oplysninger er ikke i overensstemmelse med billedet af en 
ansvarlig forbruger og kunne endvidere udgøre en hindring for det indre marked. Er 
endvidere en tilpasning til forbrugerkreditdirektivet. 

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) Hvis der er tale om en kreditaftale, 
ifølge hvilken de betalinger, forbrugeren 
foretager, ikke umiddelbart fører til en 
tilsvarende amortisation af det samlede 
kreditbeløb, men tjener til at opbygge 
kapital på de i kreditaftalen eller en 
accessorisk aftale fastsatte tidspunkter og 
betingelser, omfatter de oplysninger forud 
for aftaleindgåelsen, der kræves i henhold 
til stk. 2, en klar og koncis angivelse af, at 
en sådan kreditaftale ikke garanterer 
tilbagebetaling af det samlede udnyttede 
kreditbeløb i henhold til kreditaftalen, 
medmindre der er givet en sådan garanti.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til artikel 5, stk. 5, i forbrugerkreditdirektivet.
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Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditgiveren og i påkommende tilfælde 
kreditformidleren - uden unødig 
forsinkelse, efter at forbrugeren har afgivet 
de nødvendige oplysninger om sit behov, 
sin finansielle situation og sine præferencer 
i henhold til artikel 14 - giver forbrugeren 
de persontilpassede oplysninger, som er 
nødvendige for at kunne sammenligne de 
kreditter, der findes på markedet, vurdere, 
hvad de indebærer, og træffe en 
informeret beslutning om, hvorvidt den 
pågældende skal indgå en kreditaftale.
Oplysningerne gives via det europæiske 
standardiserede informationsark (ESIS), jf. 
bilag II, på papir eller ved hjælp af et andet 
varigt medium.

2. I god tid før en forbruger bindes af en 
kreditaftale eller et kredittilbud, giver
kreditgiveren og i givet fald 
kreditformidleren, efter at forbrugeren har 
afgivet de nødvendige oplysninger om sit 
behov, sin finansielle situation og sine 
præferencer i henhold til artikel 14, på 
grundlag af de kreditvilkår og -
betingelser, som kreditgiveren tilbyder, og 
i givet fald forbrugerens præferencer og 
oplysninger, forbrugeren de 
persontilpassede oplysninger, 
som er nødvendige for at kunne 
sammenligne forskellige tilbud, så der kan 
træffes en informeret beslutning om
indgåelsen af en kreditaftale.
Oplysningerne gives på papir eller på et 
andet varigt medium via det europæiske 
standardiserede informationsark (European 
Standardised Information Sheet, ESIS), jf. 
bilag II.  

Medlemsstaterne sikrer, at et tilbud, der er 
bindende for kreditgiveren, ledsages af en 
ESIS-formular, når det afgives til 
forbrugeren. Under sådanne 
omstændigheder sikrer medlemsstaterne, 
at kreditaftalen ikke kan indgås, førend 
forbrugeren har haft tilstrækkelig tid til at 
sammenligne tilbuddene, vurdere, hvad de 
indebærer, og træffe en informeret 
beslutning om, hvorvidt forbrugeren vil 
acceptere et tilbud, uanset hvordan 
aftalen er indgås.
Kreditgiveren og i påkommende tilfælde 
kreditformidleren anses for at have opfyldt 
oplysningskravene over for forbrugeren 
forud for indgåelsen af fjernsalgsaftalen 
som fastsat i artikel 3 i direktiv 
2002/65/EF, hvis de har afleveret en ESIS-
formular.

Kreditgiveren og i påkommende tilfælde 
kreditformidleren anses for at have opfyldt 
oplysningskravene over for forbrugeren 
forud for indgåelsen af fjernsalgsaftalen 
som fastsat i artikel 3 i direktiv 
2002/65/EF, hvis de har afleveret en ESIS-
formular.
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Eventuelle supplerende oplysninger fra 
kreditgiveren og i påkommende tilfælde 
kreditformidleren til forbrugeren gives i et 
særskilt dokument, der kan knyttes som 
bilag til ESIS-formularen.

Medlemsstaterne kan beslutte, at 
forbrugeren skal have yderligere 
oplysninger. Disse samt eventuelle 
valgfrie supplerende oplysninger fra 
kreditgiveren og i påkommende tilfælde 
kreditformidleren til forbrugeren gives i et 
særskilt dokument, der kan knyttes som 
bilag til ESIS-formularen.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med forbrugerkreditdirektivet. Desuden kan betydelige nationale forskelle 
også gøre det nødvendigt at fastsætte forskellige sæt af oplysninger med henblik på 
forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 26 og med 
forbehold af betingelserne i artikel 27 og 
28 tillægges Kommissionen beføjelser til at 
ændre standardoplysningerne i stk. 1 i 
denne artikel og indholdet og formatet af 
ESIS-formularen i bilag II.

I overensstemmelse med artikel 26 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
ændre standardoplysningerne i stk. 1 i 
denne artikel og indholdet og formatet af 
ESIS-formularen i bilag II.

Or. de

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ændre listen over de 
standardoplysninger, der er anført i stk. 1 
i denne artikel

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) slette de oplysninger, der er anført i 
bilag II

udgår

Or. de

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foretage tilføjelser til listen over de 
oplysninger, der er anført i bilag II

udgår

Or. de

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer sig, at det 
eventuelle gebyr, forbrugeren skal betale 
til kreditformidleren for hans ydelse, 
oplyses for kreditgiveren af 
kreditformidleren med henblik på 
beregning af de årlige omkostninger i 
procent.

Or. de
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Begrundelse

Jf. artikel 21, stk. 1, litra c), i forbrugerkreditdirektivet.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I overensstemmelse med artikel 26 og 
med forbehold af betingelserne i artikel 
27 og 28 tillægges Kommissionen 
beføjelser til at ajourføre oplysningerne 
om kreditformidlere til forbrugeren, jf. 
stk. 1 i denne artikel.

udgår

Kommissionen skal navnlig, når den 
vedtager sådanne delegerede retsakter, om 
nødvendigt, ændre listen over 
oplysningerne, jf. stk. 1 i denne artikel.

Or. de

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre lige betingelser for 
anvendelsen af stk. 1 i denne artikel 
tillægges Kommissionen beføjelser til i 
påkommende tilfælde at fastlægge et 
standardiseret format og præsentationen 
af de oplysninger, der er fastlagt i stk. 1 i 
denne artikel.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgivere og i 
påkommende tilfælde kreditformidlere 
giver forbrugeren fyldestgørende 
forklaringer om den eller de foreslåede 
kreditaftaler såvel som om enhver 
accessorisk tjenesteydelse, således at 
forbrugeren er i stand til at vurdere, om de 
foreslåede kreditaftaler passer til 
vedkommendes behov og finansielle 
situation. En fyldestgørende forklaring 
omfatter bl.a. tilvejebringelsen af 
persontilpassede oplysninger om de 
tilbudte kreditaftalers karakteristika, dog 
uden at der fremsættes anbefalinger. 
Kreditgivere og i påkommende tilfælde 
kreditformidlere vurderer nøje omfanget 
af forbrugerens viden om og erfaring med 
kredit på enhver måde, der måtte være 
nødvendig for at give kreditgiveren eller 
formidleren mulighed for at afgøre, hvilke 
forklaringer der skal gives til forbrugeren, 
og tilpasse sådanne forklaringer til 
forbrugeren.

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgivere og i 
givet fald kreditformidlere giver 
forbrugeren fyldestgørende forklaringer, 
således at forbrugeren er i stand til at 
vurdere, om den foreslåede kreditaftale 
passer til vedkommendes behov og 
finansielle situation, hvor det er relevant, 
ved at forklare de oplysninger, der skal 
gives forud for aftaleindgåelsen, og 
oplysningerne fra ESIS, de foreslåede 
produkters vigtigste karakteristika og de 
specifikke konsekvenser, disse produkter 
kan få for forbrugeren, herunder 
konsekvenserne af forbrugerens 
betalingsmisligholdelse. Medlemsstaterne 
kan bestemme, hvilken form og hvilket 
omfang denne bistand skal have, samt 
hvem der skal yde den, ud fra de særlige 
omstændigheder, hvorunder kreditaftalen 
tilbydes, hvem den tilbydes, og den særlige 
type kredit, der tilbydes.

Sådanne fyldestgørende forklaringer 
omfatter desuden en forklaring på de 
oplysninger og de udtryk, som indgår i 
oplysningerne forud for aftaleindgåelsen, 
jf. artikel 9 og 10, og de konsekvenser, 
som indgåelsen af kreditaftalen kan have 
for forbrugeren, herunder også 
misligholdelse i forbindelse med 
forbrugerens betaling.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med forbrugerkreditdirektivet. 
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Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved beregningen af de årlige 
omkostninger i procent lægges de samlede 
omkostninger i forbindelse med 
forbrugerkreditten til grund, bortset fra de 
omkostninger, som forbrugeren skal betale 
ved misligholdelse af en af de forpligtelser, 
der er fastsat i kreditaftalen.

2. Ved beregningen af de årlige 
omkostninger i procent lægges de samlede 
omkostninger i forbindelse med 
forbrugerkreditten til grund, bortset fra de 
omkostninger, som forbrugeren skal betale 
ved misligholdelse af en af de forpligtelser, 
der er fastsat i kreditaftalen.

Hvis det er obligatorisk at åbne en konto 
for at få kreditten, skal omkostningerne 
ved forvaltning af sådan en konto, 
omkostningerne ved anvendelse af et 
betalingsmiddel i forbindelse med både 
betalingstransaktioner og udnyttelse af 
kreditmuligheden for denne konto og 
andre omkostninger i forbindelse med 
betalingstransaktioner indgå i de samlede 
omkostninger i forbindelse med 
forbrugerkreditten, medmindre 
omkostningerne klart fremgår separat af
kreditaftalen eller af en eventuel anden 
aftale, der er indgået med forbrugeren.

Omkostningerne ved forvaltningen af en
konto til registrering af både 
betalingstransaktioner og udnyttelse af 
kreditmuligheden, omkostningerne ved 
anvendelse af et betalingsmiddel i 
forbindelse med både 
betalingstransaktioner og udnyttelser af 
kreditmuligheden og andre omkostninger i 
forbindelse med betalingstransaktioner skal
indgå i de samlede omkostninger i 
forbindelse med forbrugerkreditten, 
medmindre det ikke er obligatorisk at 
åbne kontoen, og omkostningerne i 
forbindelse med kontoen klart er angivet
separat i kreditaftalen eller i en eventuel 
anden aftale, der er indgået med 
forbrugeren.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til artikel 19, stk. 2, i forbrugerkreditdirektivet.

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I forbindelse med kreditaftaler, der 
indeholder vilkår, som tillader variationer i 

 4. I forbindelse med kreditaftaler, der 
indeholder vilkår, som tillader variationer i 
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debitorrenten, og i påkommende tilfælde i 
de omkostninger, der indgår i de årlige 
omkostninger i procent, men som ikke kan 
opgøres på beregningstidspunktet, 
beregnes de årlige omkostninger i procent 
ud fra den antagelse, at debitorrenten og 
andre omkostninger beregnes ud fra 
niveauet på tidspunktet for underskrivelsen 
af kreditaftalen.

debitorrenten, og i påkommende tilfælde i 
de omkostninger, der indgår i de årlige 
omkostninger i procent, men som ikke kan 
opgøres på beregningstidspunktet,
beregnes de årlige omkostninger i procent 
ud fra den antagelse, at debitorrenten og 
andre omkostninger beregnes ud fra 
niveauet på tidspunktet for underskrivelsen 
af kreditaftalen. Såfremt der er aftalt en 
fast debitorrente for den første periode, 
beregnes debitorrenten ud fra niveauet for 
den oprindelige debitorrente;  

Or. de

Begrundelse

Den nuværende beregningsmetode, der anvendes i direktiv 2008/48/EF, kan føre til 
betydelige misforståelser hos forbrugeren. Hvor det er hensigtsmæssigt, bør direktiv 
2008/48/EF ændres i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I overensstemmelse med artikel 26 og 
under forbehold af betingelserne i artikel 
27 og 28 tillægges Kommissionen 
beføjelser til at ændre den beregningsmåde 
og de antagelser, der anvendes i 
forbindelse med beregningen af de årlige 
omkostninger i procent som fastlagt i bilag 
I.

5. I overensstemmelse med artikel 26 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
ændre den beregningsmåde, der anvendes i 
forbindelse med beregningen af de årlige 
omkostninger i procent som fastlagt i bilag 
I. 

Kommissionen ændrer, om nødvendigt, når 
den vedtager sådanne delegerede retsakter, 
den beregningsmåde og de antagelser, der 
er fastlagt i bilag I, navnlig hvis 
antagelserne i denne artikel og i bilag I 
ikke er tilstrækkelige til at beregne de 
årlige omkostninger i procent på en 
ensartet måde eller ikke længere er 
tilpasset til den økonomiske situation på 

Kommissionen ændrer, om nødvendigt, når 
den vedtager sådanne delegerede retsakter, 
den beregningsmåde, der er fastlagt i bilag 
I. 



PE472.205v01-00 42/63 PA\877227DA.doc

DA

markedet.

Or. de

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren 
foretager en grundig vurdering af 
forbrugerens kreditværdighed inden 
indgåelsen af kreditaftalen ud fra kriterier, 
der bl.a. omfatter forbrugerens indtægt, 
opsparing, gæld og andre finansielle 
forpligtelser. Vurderingen foretages på 
grundlag af de nødvendige oplysninger, 
som kreditgiveren eller i påkommende 
tilfælde kreditformidleren har fået fra 
forbrugeren og fra relevante interne eller 
eksterne kilder, og skal opfylde kravene 
med hensyn til nødvendighed og 
proportionalitet, som fastlagt i artikel 6 i 
direktiv 95/46/EF. Medlemsstaterne sikrer, 
at kreditgiverne fastlægger 
hensigtsmæssige procedurer med hensyn til 
at vurdere forbrugerens kreditværdighed. 
Disse procedurer gennemgås med jævne 
mellemrum, og der føres opdaterede 
fortegnelser over disse procedurer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at kreditgiveren, 
inden kreditaftalen indgås, vurderer 
forbrugerens kreditværdighed på grundlag 
af fyldestgørende oplysninger, der, hvor 
det er relevant, indhentes hos forbrugeren
og, hvor det er nødvendigt, ved søgning i 
den relevante database. Medlemsstaterne
sikrer, at kreditgiverne fastlægger 
hensigtsmæssige procedurer med hensyn til 
at vurdere forbrugerens kreditværdighed. 
Disse procedurer gennemgås med jævne 
mellemrum, og der føres opdaterede 
fortegnelser over disse procedurer.

Or. de

Begrundelse

Der er ikke nogen tvingende grund til her at fravige fra bestemmelserne i 
forbrugerkreditdirektivet, især fordi der er andre instrumenter på dette område som 
kapitalkravsdirektivet (direktiv 2006/49/EF) og direktivet om adgang til at optage og udøve 
virksomhed som kreditinstitut (direktiv 2006/48/EF).  
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Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hvis det efter vurderingen af 
forbrugerens kreditværdighed må 
konkluderes, at denne ikke har udsigt til at 
kunne tilbagebetale kreditten i løbet af 
kreditaftalens løbetid, afviser 
kreditgiveren at yde kreditten.

a) Hvis det efter vurderingen af 
forbrugerens kreditværdighed må 
konkluderes, at denne ikke kan opfylde 
sine forpligtelser i henhold til 
kreditaftalen, skal kreditgiveren, såfremt 
denne alligevel yder lånet, dokumentere 
dette og begrundelsen herfor.

Or. de

Begrundelse

Et lovfæstet forbud mod aftaleindgåelse er for vidtgående.

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis en kreditanmodning afslås, 
underretter kreditgiveren forbrugeren 
omgående og uden beregning om 
årsagerne til afslaget.

b) Hvis en kreditanmodning afslås, 
underretter kreditgiveren forbrugeren 
omgående og uden beregning om afslaget.

Or. de

Begrundelse

Der er ikke nogen forpligtelse til at yde et lån, og derfor skal der heller ikke være nogen 
forpligtelse til at angive årsagerne til et afslag. Videregivelse af årsagerne til afslaget vil 
endvidere kunne fremme svigagtig adfærd for at opnå et lån.
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Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Hvis en kreditanmodning afslås ud fra
de anførte oplysninger eller manglen på 
samme i en dertil anvendt database, 
underretter kreditgiveren forbrugeren 
omgående og uden beregning om navnet 
på den anvendte database såvel som om 
databasens tilsynsførende og forbrugerens 
ret til adgang og i påkommende tilfælde 
ret til at foretage berigtigelser i databasen.

d) Hvis en anmodning om kredit afslås på 
grundlag af søgning i en database, 
underretter kreditgiveren omgående og 
uden beregning forbrugeren om resultatet 
af en sådan søgning og giver nærmere 
oplysninger om den pågældende database.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med forbrugerkreditdirektivet. 

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Hvis en kreditanmodning afslås via en 
it-baseret afgørelse eller en afgørelse, der 
baseres på metoder som f.eks. it-baseret 
kreditvurdering, underretter kreditgiveren 
forbrugeren omgående og uden beregning 
og redegør over for forbrugeren for 
begrundelsen bag den it-baserede 
afgørelse - uden at dette berører den 
almene ret til adgang i henhold til artikel 
12 i direktiv 95/46/EF.

e) Hvis en kreditanmodning afslås via en 
it-baseret afgørelse eller en afgørelse, der 
baseres på metoder som f.eks. it-baseret 
kreditvurdering, underretter kreditgiveren 
forbrugeren omgående og uden beregning 
herom - uden at dette berører den almene 
ret til adgang i henhold til artikel 12 i 
direktiv 95/46/EF.

Or. de
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Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Forbrugeren har mulighed for at kræve, 
at afgørelsen tages op til manuel revision.

f) Forbrugeren gøres opmærksom på, at 
der er mulighed for en manuel 
gennemgang af afslaget på 
kreditanmodning; dette udgør ikke en 
forpligtelse for kreditgiveren til at 
foretage en sådan gennemgang.

Or. de

Begrundelse

Forbrugeren skal ikke kun kunne "kræve" men også gøres opmærksom på denne mulighed. 
Der er ikke en forpligtelse for kreditgiveren til at foretage en sådan gennemgang. En sådan 
gennemgang kan blive et resultat af konkurrencen. 

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I forbindelse med en vurdering af 
forbrugerens kreditværdighed sikrer 
medlemsstaterne, at kreditgivere og 
kreditformidlere får de nødvendige 
oplysninger om forbrugerens personlige 
og finansielle situation, dennes 
præferencer og målsætninger, og at de 
tager et tilstrækkeligt stort antal 
kreditaftaler fra deres produktudvalg i 
betragtning for at kunne udpege de 
produkter, der ikke er uegnede til 
forbrugeren på baggrund af dennes 
behov, finansielle situation og personlige 
forhold. Sådanne overvejelser baseres på 
oplysninger, der er aktuelle på det 
pågældende tidspunkt, og på rimelige 
antagelser med hensyn til forbrugerens 
situation i den foreslåede kreditaftales 

udgår
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løbetid.

Or. de

Begrundelse

Dette stykke bør udgår af databeskyttelseshensyn. 

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I overensstemmelse med artikel 26 og 
med forbehold af betingelserne i artikel 
27 og 28 tillægges Kommissionen 
beføjelser til at præcisere og ændre de 
kriterier, der skal overvejes i forbindelse 
med en vurdering af kreditværdigheden, 
jf. stk. 1 i denne artikel, og til at sikre, at 
kreditprodukter ikke er uegnede for 
forbrugeren, jf. stk. 4 i denne artikel.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne 
giver kreditgivere og i påkommende 
tilfælde kreditformidlere fuldstændige og 
korrekte oplysninger om deres finansielle 
situation og personlige forhold i 
forbindelse med kreditanmodningen. 
Disse oplysninger støttes, om nødvendigt, 
af dokumentation fra uafhængige og 
kontrollerbare kilder.

1. Kreditgiveren eller kreditformidleren 
meddeler i god tid forbrugeren, hvilke 
oplysninger, herunder den uafhængige og 
kontrollerbare dokumentation, der skal 
fremlægges og hvornår, for at 
kreditgiveren kan foretage den påkrævede 
vurdering af forbrugerens 
kreditværdighed og træffe en afgørelse 
om, hvorvidt kreditten skal ydes;
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Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med forbrugerkreditdirektivet. 

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med hensyn til de oplysninger, som 
forbrugeren skal fremlægge, således at 
kreditgiveren kan foretage en grundig 
vurdering af forbrugerens 
kreditværdighed og træffe en afgørelse 
om, hvorvidt kreditten skal ydes, sikrer 
medlemsstaterne, at kreditgiverne forud 
for aftalens indgåelse klart præciserer de 
oplysninger, herunder om nødvendigt den 
uafhængige og kontrollerbare 
dokumentation, som forbrugeren skal 
fremlægge. Medlemsstaterne sikrer også, 
at kreditgiverne angiver den nøjagtige 
tidsplan for, hvornår forbrugerne skal 
fremlægge sådanne oplysninger.

udgår

Medlemsstaterne sikrer, at i tilfælde, hvor 
forbrugeren vælger ikke at fremlægge de 
oplysninger, der er nødvendige for en 
vurdering af dennes kreditværdighed, 
advarer kreditgiveren eller 
kreditformidleren forbrugeren om, at de 
ikke kan foretage en vurdering af 
kreditværdigheden, og at kreditten derfor 
måske ikke vil blive bevilget. Denne 
advarsel kan gives i et standardiseret 
format.

Or. de
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Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I overensstemmelse med artikel 26 og 
med forbehold af betingelserne i artikel 
27 og 28 tillægges Kommissionen 
beføjelser til at fastlægge ensartede 
kriterier for kreditregistrering og 
betingelser for databehandling, der skal 
anvendes på de i stk. 1 i denne artikel 
nævnte databaser.

udgår

Disse delegerede retsakter fastlægger 
navnlig de grænser for registrering, der 
skal anvendes på sådanne databaser, og 
indeholder aftalte definitioner på de 
nøglebegreber, der anvendes af 
databaserne.

Or. de

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I dette direktiv forstås ved "rådgivning" 
en tjenesteydelse, der er uafhængig af 
kreditbevillingen. En sådan tjenesteydelse 
kan kun markedsføres som rådgivning, 
når aflønningen af den enkelte udbyder af 
tjenesteydelsen er transparent for 
forbrugeren.

1. I dette direktiv forstås ved "rådgivning" 
en tjenesteydelse, der er uafhængig af 
kreditbevillingen. Et særligt vederlag for 
rådgivning kan kun gøres gældende, hvis 
forbrugeren er blevet orienteret om 
forpligtelsen til at betale et vederlag og om 
den anvendte metode til beregningen 
heraf.

Or. de
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Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) inddrager et tilstrækkeligt stort antal 
kreditaftaler på markedet for således at 
kunne anbefale de bedst egnede 
kreditaftaler i forhold til forbrugernes 
behov, finansielle situation og personlige 
forhold

a) inddrager et tilstrækkeligt stort antal 
kreditaftaler, der er til rådighed, for 
således at kunne anbefale de bedst egnede 
kreditaftaler i forhold til forbrugernes 
behov, finansielle situation og personlige 
forhold, idet forbrugeren gøres 
opmærksom på, hvis disse kun omfatter 
kreditgiverens eget produktudvalg; 

Or. de

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan fastlægge, at 
udøvelsen af den i stk. 1 nævnte ret er 
underlagt visse betingelser. Disse 
betingelser kan omfatte tidsbegrænsninger 
på udøvelsen af rettigheden, forskellig 
behandling, afhængigt af hvilken type 
debitorrente der er tale om, eller 
restriktioner med hensyn til de forhold, 
under hvilke denne rettighed kan udøves. 
Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
kreditgiver bør få ret til en rimelig og 
objektivt berettiget kompensation for 
eventuelle omkostninger, som er direkte 
forbundet med førtidig indfrielse af 
kreditten. Under alle omstændigheder kan 
udøvelsen af denne ret gøres betinget af, at 
der foreligger en særlig interesse hos 
forbrugeren, hvis den førtidige indfrielse 
sker i en periode, for hvilken der er aftalt 
fast forrentning.

2. Medlemsstaterne kan fastlægge, at 
udøvelsen af den i stk. 1 nævnte ret er 
underlagt visse betingelser. Disse 
betingelser kan omfatte tidsbegrænsninger 
på udøvelsen af rettigheden, forskellig 
behandling, afhængigt af hvilken type 
debitorrente der er tale om, eller 
restriktioner med hensyn til de forhold, 
under hvilke denne rettighed kan udøves. 
Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
kreditgiver bør få ret til en rimelig og 
objektivt berettiget kompensation for 
eventuelle omkostninger, herunder 
rentetab, som er direkte forbundet med 
førtidig indfrielse af kreditten. Under alle 
omstændigheder kan udøvelsen af denne 
ret gøres betinget af, at der foreligger en 
særlig interesse hos forbrugeren, hvis den 
førtidige indfrielse sker i en periode, for 
hvilken der er aftalt fast forrentning.

Hvis en medlemsstat vælger at fastsætte Hvis en medlemsstat vælger at fastsætte 
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sådanne betingelser, bør disse ikke gøre 
udøvelsen af den i stk. 1 nævnte ret 
urimelig vanskelig eller dyr for 
forbrugeren.

sådanne betingelser, bør disse ikke gøre 
udøvelsen af den i stk. 1 nævnte ret 
urimelig vanskelig eller dyr for forbrugeren 
gennem betingelser, der går ud over de 
ovennævnte beskrevne elementer.

Or. de

Begrundelse

Fjerner retlig usikkerhed. Det bør i øvrigt vises tillid til de nationale lovgivere. 

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage og, om nødvendigt, ændre 
tekniske reguleringsstandarder for at 
fastsætte minimumsbeløbet for 
erhvervsansvarsforsikringen eller den i 
stk. 1, litra b), nævnte tilsvarende garanti.

udgår

De tekniske reguleringsstandarder, der er 
omhandlet i første afsnit, vedtages i 
overensstemmelse med artikel 10 til 14 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.
EBA udarbejder et udkast til de tekniske 
reguleringsstandarder for at fastsætte 
minimumsbeløbet for 
erhvervsansvarsforsikringen eller den i 
stk. 1, litra b), nævnte tilsvarende garanti 
og forelægger dette for Kommissionen 
[senest 6 måneder efter vedtagelsen af 
forslaget]. EBA gennemgår og 
udarbejder, om nødvendigt, et udkast til 
ændring af de tekniske 
reguleringsstandarder hvad angår 
minimumsbeløbet for 
erhvervsansvarsforsikringen eller den i 
stk. 1, litra b), nævnte tilsvarende garanti 
og forelægger dette for Kommissionen 
første gang [4 år efter direktivets 
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ikrafttrædelse] og derefter hvert andet år.

Or. de

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at dette berører procedurerne for 
inddragelse af tilladelsen eller 
medlemsstaternes ret til at iværksætte 
strafferetlige sanktioner, sikrer 
medlemsstaterne jf. national lovgivning, 
at der kan træffes passende administrative 
foranstaltninger over for de ansvarlige 
personer, eller at de kan pålægges 
administrative sanktioner, såfremt de 
bestemmelser, der vedtages i forbindelse 
med gennemførelsen af dette direktiv, ikke 
overholdes. Medlemsstaterne sikrer, at 
disse foranstaltninger er effektive, står i 
rimeligt forhold til overtrædelsen og har
afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne fastsætter regler for 
sanktioner for overtrædelser af de
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de iværksættes. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have en afskrækkende 
virkning.

Medlemsstaterne sørger for sanktioner 
især i de tilfælde, hvor forbrugerne 
bevidst fremlægger ufuldstændige eller 
forkerte oplysninger for at få en positiv 
kreditværdighedsvurdering, og hvor 
fuldstændige og korrekte oplysninger ville 
have ført til en negativ 
kreditværdighedsvurdering, og hvor de 
efterfølgende ikke kan opfylde aftalens 
betingelser, og medlemsstaterne træffer 
alle de foranstaltninger, der er 
nødvendige for gennemførelsen.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til artikel 23 i forbrugerkreditdirektivet.
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Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at den 
kompetente myndighed offentliggør, 
hvilke foranstaltninger eller sanktioner 
der vil blive pålagt for overtrædelse af 
bestemmelser vedtaget i forbindelse med 
gennemførelsen af dette direktiv, 
medmindre en sådan meddelelse er til 
alvorlig fare for finansmarkederne eller 
vil forvolde de involverede parter 
uforholdsmæssig stor skade.

udgår

Or. de

Begrundelse

Jf. artikel 23 i forbrugerkreditdirektivet. Formålet med disse foranstaltninger og sanktioner 
bør ikke være at hænge nogen ud. 

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
egnede og effektive procedurer for 
udenretslig klage- og tvistbilæggelse
vedrørende rettigheder og forpligtelser i 
henhold til dette direktiv mellem 
kreditgivere og forbrugere og mellem 
kreditformidlere og forbrugere, og 
anvender i påkommende tilfælde de
eksisterende organer. Medlemsstaterne 
sikrer endvidere, at alle kreditgivere og 
kreditformidlere er medlem af et eller 
flere af disse organer, som gennemfører 
sådanne klage- og 

1. Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
egnede og effektive procedurer for 
udenretslig bilæggelse af forbrugertvister
vedrørende kreditaftaler; idet der i givet 
fald anvendes de eksisterende organer;
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tvistbilæggelsesprocedurer.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at disse organer 
samarbejder aktivt i bilæggelsen af 
tværnationale tvister.

2. Medlemsstaterne tilskynder sådanne
organer til at samarbejde for at også 
grænseoverskridende tvister vedrørende 
kreditaftaler kan løses.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til artikel 24 i forbrugerkreditdirektivet.

Ændringsforslag 86

Forslag til direktiv
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 
4, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 
10, stk. 3, artikel 14, stk. 5 og artikel 16, 
stk. 2, tillægges Kommissionen for en 
ubestemt periode efter dette direktivs 
ikrafttrædelse.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.

2. Så snart Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt, sender den meddelelse 
herom til Europa-Parlamentet og Rådet 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 9, stk. 3, litra d) og e), 
og artikel 12, for en ubegrænset periode 
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på én gang. begyndende den …*.
3. Beføjelserne til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de 
betingelser, der er fastsat i artikel 27 og 
28.

3. Delegationen af beføjelser i henhold til 
artikel 9, stk. 3, litra d) og e), og artikel 
12, stk. 5, kan tilbagekaldes når som helst 
af Europa-Parlamentet eller af Rådet. 
Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, den angiver, 
til ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen 
om tilbagekaldelse. Den berører ikke 
gyldigheden af delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft.
3a. Så snart Kommissionen har vedtaget 
en delegeret retsakt, sender den 
meddelelse herom til Europa-Parlamentet 
og Rådet på én gang.
3b. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 9, stk. 3, litra d) og e), 
og artikel 12, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på tre måneder fra meddelelsen af 
den pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.
_______________
 *Datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Or. de
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Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
Tilbagekaldelse af delegerede beføjelser

1. De delegerede beføjelser, der er 
omhandlet i artikel 6, stk. 4, artikel 8, stk. 
4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 3, artikel 
14, stk. 5, og artikel 16, stk. 2 kan når som 
helst tilbagekaldes af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.
2. Den institution, der har indledt en 
intern procedure for at afgøre, om den vil 
tilbagekalde en delegation af beføjelser, 
giver så vidt muligt den anden institution 
og Kommissionen meddelelse herom 
senest en måned inden den endelige 
afgørelse træffes, og oplyser, hvilke 
delegerede beføjelser der i givet fald vil 
blive tilbagekaldt, og årsagerne til 
tilbagekaldelsen.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, den angiver, 
til ophør. Den får virkning straks, eller på 
et senere tidspunkt, der i så fald fastsættes 
i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft. Afgørelsen 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til de slettede dele. 
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Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår
Indsigelse mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt, indtil 
to måneder efter at den er meddelt. 
Fristen forlænges med en måned på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
2. Har hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet efter udløbet af fristen i stk. 1 gjort 
indsigelse mod en delegeret retsakt, 
offentliggøres den i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
dato, der er anført i retsakten. Den 
delegerede retsakt kan offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende og 
træde i kraft inden fristens udløb, hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet begge har 
meddelt Kommissionen, at de ikke vil gøre 
indsigelse.
3. Gør Europa-Parlamentet eller Rådet 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
udløbet af fristen i stk. 1, træder den ikke i 
kraft. Indsigelser begrundes.

Or. de

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Artikel 29 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktivets ufravigelige karakter Harmonisering og direktivets ufravigelige 
karakter
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Or. de

Begrundelse

Jf. artikel 22 i forbrugerkreditdirektivet.

Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. I det omfang dette direktiv indeholder 
harmoniserede bestemmelser, kan 
medlemsstaterne ikke i national ret 
bibeholde eller indføre bestemmelser, der 
fraviger dem, der er fastsat i dette direktiv.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til forbrugerkreditdirektivet.  

Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at forbrugerne 
ikke berøves den beskyttelse, som dette 
direktiv giver, gennem valget af et 
tredjelands lov som den lov, der skal 
anvendes på kreditaftalen.

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at forbrugerne 
ikke berøves den beskyttelse, som dette 
direktiv giver, gennem valget af et 
tredjelands lov som den lov, der skal 
anvendes på kreditaftalen, såfremt 
kreditaftalen har nær tilknytning til en 
eller flere medlemsstaters område.

Or. de
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Begrundelse

Tilpasning til artikel 22, stk. 4, i forbrugerkreditdirektivet.

Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv
Artikel 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30a
Overgangsforanstaltninger

Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
kreditaftaler, der eksisterer på datoen for 
de nationale 
gennemførelsesbestemmelsers 
ikrafttræden.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til artikel 30 i forbrugerkreditdirektivet.

Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Bilag 1 – afsnit II – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) I forbindelse med kreditaftaler, for hvilke 
der er aftalt en fast debitorrente i den første 
periode, ved hvis udløb der fastsættes en 
ny debitorrente, som derefter med jævne 
mellemrum tilpasses i forhold til en aftalt 
indikator, beregnes de årlige omkostninger 
i procent ud fra den antagelse, at fra og 
med udløbet af perioden med den faste 
debitorrente er debitorrenten den samme 
som debitorrenten på tidspunktet for 
beregningen af de årlige omkostninger i 

j) I forbindelse med kreditaftaler, for hvilke 
der er aftalt en fast debitorrente i den første 
periode, ved hvis udløb der fastsættes en 
ny debitorrente, som derefter med jævne 
mellemrum tilpasses i forhold til en aftalt 
indikator, beregnes de årlige omkostninger 
i procent ud fra den antagelse, at fra og 
med udløbet af perioden med den faste 
debitorrente er debitorrenten den samme 
som debitorrenten på tidspunktet for 
beregningen af de årlige omkostninger i 
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procent baseret på værdien af den aftalte 
indikator på det pågældende tidspunkt.

procent baseret på værdien af den aftalte 
indikator på det pågældende tidspunkt, 
uden dog at være mindre end den faste 
debitorrente. 

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til foreslåede ændringer.

Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv
Bilag II – Del A – ESIS Model – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Rentesats 3. Rentesats

ÅOP er de samlede omkostninger ved lånet 
udtrykt som en årlig procentsats. ÅOP 
anføres for at hjælpe Dem med at 
sammenligne forskellige tilbud. Den 
gældende ÅOP for Deres lån er på [ÅOP]. 
heraf:

ÅOP er de samlede omkostninger ved lånet 
udtrykt som en årlig procentsats. ÅOP 
anføres for at hjælpe Dem med at 
sammenligne forskellige tilbud. Den 
gældende ÅOP for Deres lån er på [ÅOP]. 
heraf:

Rentesats [i procent] Debitorrente [i procent]
[Andre elementer af ÅOP] [Andre elementer af ÅOP]

Or. de

Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Bilag II – Del A – ESIS Model – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Førtidig indfrielse 8. Førtidig indfrielse

(Hvis relevant) De har ikke mulighed for at 
indfri lånet før tiden.

(Hvis relevant) De har ikke mulighed for at 
indfri lånet før tiden.

(Hvis relevant) De har mulighed for at 
indfri lånet helt eller delvist før tiden.

(Hvis relevant) De har mulighed for at 
indfri lånet helt eller delvist før tiden.
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(Hvis relevant) [Betingelser] (Hvis relevant) [Betingelser]
[Procedure] [Procedure]

(Hvis relevant) Gebyr ved førtidig 
indfrielse:

(Hvis relevant) Kompensation:

(Hvis relevant) Hvis De beslutter Dem for 
at indfri dette lån før tiden, bedes De 
kontakte os for at få oplysning om det 
nøjagtige gebyr for førtidig indfrielse.

(Hvis relevant) Hvis De beslutter Dem for 
at indfri dette lån før tiden, bedes De 
kontakte os for at få oplysning om det 
nøjagtige beløb, der skal betales som 
kompensation for omkostninger og 
rentetab.

Or. de

Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv
Bilag II – Del A – ESIS Model – punkt 14 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(Hvis relevant) Renten på dette lån 
forbliver ikke fast i hele lånets løbetid.

(Hvis relevant) Renten på dette lån 
forbliver ikke fast i hele lånets løbetid. Den 
kan stige væsentlig efter udløbet af 
perioden med fast rente.

Or. de

Ændringsforslag 97

Forslag til direktiv
Bilag II – Del A – ESIS Model – punkt 14 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De er også nødt til at betale andre afgifter 
og omkostninger (hvis relevant), f.eks. 
notaromkostninger.

De er også nødt til at betale andre afgifter 
og, omkostninger, der er forbundet med 
sikkerhedsstillelsen for kreditten(hvis 
relevant), f.eks. registreringsgebyrer og 
notaromkostninger.

Or. de
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Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Bilag II – Del A – ESIS Model – punkt 14 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(Hvis relevant) De kan miste Deres hjem, 
hvis De ikke kan overholde betalingerne.

udgår

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til foreslåede ændringer.

Ændringsforslag 99

Forslag til direktiv
Bilag II – Del A – ESIS Model – punkt 14 – led 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis betalinger ikke umiddelbart fører til 
en tilsvarende amortisation af det samlede 
kreditbeløb, men tjener til at opbygge 
kapital henledes Deres opmærksomhed 
på, at kreditaftalen eller den accessoriske 
aftale ikke garanterer tilbagebetaling af 
det samlede udnyttede kreditbeløb i 
henhold til kreditaftalen, medmindre der 
er givet en sådan garanti.

Or. de

Ændringsforslag 100

Forslag til direktiv
Bilag II – Del B – afsnit 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ud over rentesatsen anføres alle andre 
omkostninger, der indgår i ÅOP 
(betegnelse og ækvivalens i procent). Hvis 
det ikke er muligt at angive en procentsats 

(1) Ud over debitorrenten anføres alle 
andre omkostninger, der indgår i ÅOP 
(betegnelse og ækvivalens i procent). Hvis 
det ikke er muligt at angive en procentsats 
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for hver enkelt af disse omkostninger, eller 
hvis det ikke giver mening, anfører 
kreditgiveren en samlet procentsats.

for hver enkelt af disse omkostninger, eller 
hvis det ikke giver mening, anfører 
kreditgiveren en samlet procentsats. 
Såfremt der er aftalt en fast debitorrente i 
den første periode, ved hvis udløb der 
fastsættes en ny debitorrente, som 
tilpasses i forhold til en aftalt indikator, 
skal der udtrykkeligt gøres opmærksom 
på, at debitorrenten og de årlige 
omkostninger i procent i givet fald kan 
være væsentlig større end den faste 
debitorrente og den oprindelige effektive 
rente.

Or. de

Ændringsforslag 101

Forslag til direktiv
Bilag II – Del B – afsnit 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Hvis der anvendes et gebyr for førtidig 
indfrielse, henleder kreditgiveren låntagers 
opmærksomhed på dette og anfører 
beløbet. Hvis gebyret for førtidig indfrielse 
afhænger af forskellige faktorer, f.eks. det 
tilbagebetalte beløb eller den gældende 
rentesats på tidspunktet for den førtidige 
indfrielse, oplyser kreditgiveren, hvordan 
gebyret for førtidig indfrielse beregnes. 
Kreditgiveren giver dernæst låntager 
mindst to eksempler for at vise, hvor stort
gebyret for førtidig indfrielse kan være i 
forskellige situationer.

(2) Hvis der skal betales kompensation 
ved førtidig indfrielse, henleder 
kreditgiveren låntagers opmærksomhed på 
dette og anfører beløbet. Hvis det beløb, 
der skal betales som kompensation for 
førtidig indfrielse afhænger af forskellige 
faktorer, f.eks. det tilbagebetalte beløb eller 
den gældende rentesats på tidspunktet for 
den førtidige indfrielse, oplyser 
kreditgiveren, hvordan kompensationen 
ved førtidig indfrielse beregnes. 
Kreditgiveren giver dernæst låntager 
mindst to eksempler for at vise, hvor stor 
kompensationen ved førtidig indfrielse kan 
være i forskellige situationer.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til foreslåede ændringer.



PA\877227DA.doc 63/63 PE472.205v01-00

DA


