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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μέχρι σήμερα δεν έχουν θεσπιστεί νομοθετικές ρυθμίσεις της ΕΕ όσον αφορά τα ενυπόθηκα 
δάνεια. Αναφέρεται ωστόσο ο εκούσιος κώδικας συμπεριφοράς του Μαρτίου 2011 για τα 
δάνεια κατοικίας (σύσταση της Επιτροπής 2001/193 ΕΚ). Οι διατάξεις της οδηγίας για την 
καταναλωτική πίστη (2008/48) δεν ισχύουν για τα ενυπόθηκα δάνεια. Τα κράτη μέλη έχουν
ωστόσο εφαρμόσει ορισμένες διατάξεις της οδηγίας αυτής και όσον αφορά τα ενυπόθηκα 
δάνεια.

Οι αγορές ενυπόθηκης πίστης έχουν μεγάλη σημασία στην εσωτερική αγορά, παρουσιάζουν 
ωστόσο μικρό έως ανύπαρκτο βαθμό ολοκλήρωσης. Εκτός από τις δυσκολίες γενικής φύσεως 
που αποτελούν εμπόδιο σε μια διασυνοριακή χορήγηση δανείων - συμπεριλαμβανομένων των 
καταναλωτικών δανείων - όπως γλωσσικά προβλήματα, διαφορετικές αντιλήψεις για τη 
χρηματοδότηση και την ύπαρξη σχέσεων εμπιστοσύνης σε τοπικό επίπεδο, η ενυπόθηκη 
πίστωση αντιμετωπίζει επιπλέον εμπόδια, ιδίως σημαντικές διαφορές στη νομοθεσία περί 
ακινήτων των κρατών μελών, στις διατάξεις αποτίμησης της αξίας, στο δίκαιο περί 
κτηματολογίου και υποθηκών ή στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Τα εμπόδια αυτά
δεν ρυθμίζονται στην πρόταση οδηγίας και θα συνεχίσουν μεσοπρόθεσμα να υφίστανται. 
Συμμερίζομαι συνεπώς την άποψη της Επιτροπής ότι οι δυνατότητες εγκαθίδρυσης μιας 
εσωτερικής αγοράς ιδίως από τη σκοπιά των καταναλωτών είναι πολύ περιορισμένες, ότι η 
εναρμόνιση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με προσοχή και ότι θα πρέπει να χαραχτεί ένα 
σχετικό περίγραμμα. Εξάλλου, ενόψει της χρηματοπιστωτικής κρίσης, άλλες πρωτοβουλίες 
στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αγορά κεφαλαίων έχουν μεγαλύτερη σημασία από την 
παρούσα πρόταση. 

Από τη σκοπιά της προστασίας των καταναλωτών διαπιστώνεται καταρχάς ότι για πολλούς 
πολίτες η αγορά μιας κατοικίας και η χρηματοδότησή της αποτελούν τη μεγαλύτερη 
επένδυση της ζωής τους και για το λόγο αυτό έχουν ανάγκη προστασίας. Κατά κανόνα, οι
πολίτες έχουν συνείδηση της σπουδαιότητας του εγχειρήματος αυτού, αναζητώντας 
πληροφορίες και συμβουλές. Όσον αφορά την καταναλωτική πίστη, πρόκειται αντιθέτως για 
μια μάλλον μαζική αγορά τυποποιημένων προϊόντων που διακινούνται σε διασυνοριακό 
επίπεδο και που ενέχει τον κίνδυνο αιφνιδιασμού των μη ενημερωμένων καταναλωτών. Στην
περίπτωση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων πρέπει αντιθέτως να δίδεται μεγαλύτερη 
προσοχή στη διαφύλαξη της ποικιλομορφίας των προϊόντων, στην ελευθερία των υπεύθυνων 
πολιτών να συνάψουν συμβάσεις και στον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών. 
Η ικανότητα των καταναλωτών να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ατομικής τους
κατάστασης μέσω μεμονωμένων συμβατικών ρυθμίσεων με τον πιστωτικό φορέα, με τη  
βοήθεια ενδεχομένως ενός αμερόληπτου συμβούλου, δεν θα πρέπει να περιορίζεται με 
υπερβολικές ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθόσον μάλιστα οι διασυνοριακές επιπτώσεις 
είναι περιορισμένες. 

Παρά τις διαφορές αυτές μεταξύ του τομέα που καλύπτει η οδηγία για την καταναλωτική 
πίστη αφενός και της οδηγίας για τις  συμβάσεις για τη χορήγηση ενυπόθηκων στεγαστικών 
δανείων αφετέρου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι, αν και δεν είναι απαραίτητο οι 
διατάξεις να είναι ταυτόσημες, όταν αντικείμενο ρύθμισης αποτελούν τα ίδια πραγματικά 
περιστατικά, δεν θα πρέπει να υπάρχουν δύο διαφορετικές ρυθμίσεις του ιδίου θέματος. 
Πολλά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει διατάξεις της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη κατά 
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τέτοιο τρόπο ώστε να ισχύουν και για τα ενυπόθηκα δάνεια. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη.

Ενόψει της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών δεν είναι απαραίτητη η θέσπιση 
διατάξεων αυστηρότερων από τις διατάξεις της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη, 
δεδομένου ότι τα μέτρα που έχουν ήδη αποφασιστεί, π.χ. σχετικά με την εποπτεία των 
τραπεζών, τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και τις τιτλοποιήσεις είναι επίσης 
αποτελεσματικά και αποτελούν καταλληλότερα μέσα. Στη συνάρτηση αυτή ο εισηγητής 
παραπέμπει στην πρόταση της Επιτροπής της 20ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή 
της σύστασης της Επιτροπής της Βασιλείας για την εποπτεία των τραπεζών (Βασιλεία III)1.
Ενώ η Επιτροπή στο Πράσινο και το Λευκό Βιβλίο της χρησιμοποιεί τον όρο "ενυπόθηκη 
πίστωση", η παρούσα πρόταση οδηγίας φέρει τον τίτλο "οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις 
πίστωσης για ακίνητα κατοικίας". Η διατύπωση αυτή είναι παραπλανητική πράγμα που ισχύει 
και για το άρθρο 1. Μολονότι δεν είναι εξαρχής σαφές, η πρόταση καλύπτει μόνο συμβάσεις 
καταναλωτικής πίστης χωρίς ωστόσο να περιορίζεται μόνο σε συμβάσεις στεγαστικών 
δανείων αλλά περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης που εξασφαλίζονται 
με εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, ακόμη και όταν προορίζονται για τη 
χρηματοδότηση π.χ. μεγάλων εμπορικών συγκροτημάτων ή την αγορά ενός αυτοκινήτου, 
μετοχών, ή μιας πίστωσης υπερανάληψης, πράγμα το οποίο είναι απολύτως σύνηθες σε 
ορισμένα κράτη μέλη. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για 
ακίνητα κατοικίας

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τις συμβάσεις ενυπόθηκης 
πίστωσης για ακίνητα κατοικίας

(Αυτή η τροπολογία ισχύει για όλο το 
κείμενο.)  Εάν εγκριθεί θα επέλθουν οι 
ανάλογες αλλαγές). 

Or. de
                                               
1 COM(2011)0453, COM(2011)0452.
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τον Μάρτιο του 2003, η Επιτροπή 
δρομολόγησε μια διαδικασία με σκοπό να 
καταγράψει τα εμπόδια που υπάρχουν στην 
εσωτερική αγορά όσον αφορά τις 
συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία κατοικίας και να 
εκτιμήσει τις επιπτώσεις τους. Το 2007, 
εξέδωσε Λευκή Βίβλο για την 
ολοκλήρωση των αγορών ενυπόθηκης 
πίστης στην ΕΕ. Στην Λευκή Βίβλο 
εξαγγέλθηκε η πρόθεση της Επιτροπής να 
προβεί σε εκτίμηση του αντικτύπου, 
μεταξύ άλλων, των επιλογών πολιτικής για 
την προσυμβατική ενημέρωση, τις βάσεις 
πιστωτικών δεδομένων, την αξιολόγηση 
της πιστοληπτικής ικανότητας, την ετήσια 
πραγματική επιβάρυνση και την παροχή 
συμβουλών. Η Επιτροπή συγκρότησε 
επίσης Ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα 
πιστωτικά ιστορικά, προκειμένου να 
συνδράμει την Επιτροπή στην εκπόνηση 
μέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης σε 
πιστωτικά δεδομένα, καθώς και της 
συγκρισιμότητας και της πληρότητάς τους. 
Δρομολογήθηκαν επίσης μελέτες σχετικά 
με τον ρόλο και τις εργασίες των μεσιτών 
πιστώσεων και των μη πιστωτικών 
ιδρυμάτων που παρέχουν συμβάσεις 
πίστωσης για ακίνητα περιουσιακά 
στοιχεία κατοικίας.

(1) Τον Μάρτιο του 2003, η Επιτροπή 
δρομολόγησε μια διαδικασία με σκοπό να 
καταγράψει τα εμπόδια που υπάρχουν στην 
εσωτερική αγορά όσον αφορά τις 
συμβάσεις ενυπόθηκης πίστωσης για 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία κατοικίας 
και να εκτιμήσει τις επιπτώσεις τους. Το 
2007, εξέδωσε Λευκή Βίβλο για την 
ολοκλήρωση των αγορών ενυπόθηκης 
πίστης στην ΕΕ. Στην Λευκή Βίβλο 
εξαγγέλθηκε η πρόθεση της Επιτροπής να 
προβεί σε εκτίμηση του αντικτύπου, 
μεταξύ άλλων, των επιλογών πολιτικής για 
την προσυμβατική ενημέρωση, τις βάσεις 
πιστωτικών δεδομένων, την αξιολόγηση 
της πιστοληπτικής ικανότητας, την ετήσια 
πραγματική επιβάρυνση και την παροχή 
συμβουλών. Η Επιτροπή συγκρότησε 
επίσης Ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα 
πιστωτικά ιστορικά, προκειμένου να 
συνδράμει την Επιτροπή στην εκπόνηση 
μέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης σε 
πιστωτικά δεδομένα, καθώς και της 
συγκρισιμότητας και της πληρότητάς τους. 
Δρομολογήθηκαν επίσης μελέτες σχετικά 
με τον ρόλο και τις εργασίες των μεσιτών 
πιστώσεων και των μη πιστωτικών 
ιδρυμάτων που παρέχουν συμβάσεις 
ενυπόθηκης πίστωσης για ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία κατοικίας.

Or. de
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σύμφωνα με τη Συνθήκη, η εσωτερική 
αγορά περιλαμβάνει χώρο χωρίς 
εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο 
εξασφαλίζονται η ελεύθερη κυκλοφορία 
των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών και 
η ελευθερία εγκατάστασης. Η ανάπτυξη 
διαφανέστερης και αποτελεσματικότερης 
πιστωτικής αγοράς μέσα στον χώρο αυτόν 
είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση 
της ανάπτυξης των διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων και για τη δημιουργία 
μιας εσωτερικής αγοράς συμβάσεων 
πίστωσης που αφορούν ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία κατοικίας. Υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές στη νομοθεσία των 
διαφόρων κρατών μελών όσον αφορά την 
άσκηση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων με σκοπό τη χορήγηση 
συμβάσεων πίστωσης για ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία κατοικίας, καθώς και 
τις κανονιστικές ρυθμίσεις και την 
εποπτεία στις οποίες υπόκεινται οι μεσίτες 
πιστώσεων και τα μη πιστωτικά ιδρύματα 
που παρέχουν συμβάσεις πίστωσης για 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία κατοικίας. 
Οι διαφορές αυτές δημιουργούν εμπόδια τα 
οποία περιορίζουν το εύρος της 
διασυνοριακής δραστηριότητας τόσο από 
την πλευρά της προσφοράς όσο και από 
την πλευρά της ζήτησης, μειώνοντας με 
τον τρόπο αυτόν τον ανταγωνισμό και τις 
δυνατότητες επιλογής στην αγορά, 
αυξάνοντας το κόστος δανεισμού για τους 
δανειστές, ακόμη και εμποδίζοντάς τους να 
αναπτύξουν επιχειρηματικές 
δραστηριότητες.

(2) Σύμφωνα με τη Συνθήκη, η εσωτερική 
αγορά περιλαμβάνει χώρο χωρίς 
εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο 
εξασφαλίζονται η ελεύθερη κυκλοφορία 
των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών και 
η ελευθερία εγκατάστασης. Η ανάπτυξη 
διαφανέστερης και αποτελεσματικότερης 
πιστωτικής αγοράς μέσα στον χώρο αυτόν 
είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση 
της ανάπτυξης των διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων και για τη δημιουργία 
μιας εσωτερικής αγοράς συμβάσεων 
ενυπόθηκης πίστωσης που αφορούν 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία κατοικίας. 
Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη 
νομοθεσία των διαφόρων κρατών μελών 
όσον αφορά την άσκηση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με 
σκοπό τη χορήγηση συμβάσεων 
ενυπόθηκης πίστωσης για ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία κατοικίας, καθώς και 
τις κανονιστικές ρυθμίσεις και την 
εποπτεία στις οποίες υπόκεινται οι μεσίτες 
πιστώσεων και τα μη πιστωτικά ιδρύματα 
που παρέχουν συμβάσεις ενυπόθηκης 
πίστωσης για ακίνητα περιουσιακά
στοιχεία κατοικίας. Οι διαφορές αυτές 
δημιουργούν εμπόδια τα οποία περιορίζουν 
το εύρος της διασυνοριακής 
δραστηριότητας τόσο από την πλευρά της 
προσφοράς όσο και από την πλευρά της 
ζήτησης, μειώνοντας με τον τρόπο αυτόν 
τον ανταγωνισμό και τις δυνατότητες 
επιλογής στην αγορά, αυξάνοντας το 
κόστος δανεισμού για τους δανειστές, 
ακόμη και εμποδίζοντάς τους να 
αναπτύξουν επιχειρηματικές 
δραστηριότητες.

Or. de
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Όσον αφορά τους τομείς που δεν 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικές 
νομοθετικές ρυθμίσεις. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν εθνικές διατάξεις σε τομείς 
όπως το δίκαιο των συμβάσεων που διέπει 
το κύρος των συμβάσεων πίστωσης, η 
αποτίμηση ακίνητης περιουσίας, η 
καταχώριση στο κτηματολόγιο, οι 
πληροφορίες για τη σύμβαση, τα θέματα 
μετά τη σύναψη της σύμβασης και ο 
χειρισμός των περιπτώσεων αθέτησης 
πληρωμών.

(7) Όσον αφορά τους τομείς που δεν 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικές 
νομοθετικές ρυθμίσεις. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει ιδίως να μπορούν να διατηρούν ή 
να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις σε τομείς 
όπως το δίκαιο των συμβάσεων που διέπει 
το κύρος των συμβάσεων πίστωσης, το 
εμπράγματο δίκαιο, η αποτίμηση ακίνητης 
περιουσίας, η καταχώριση στο 
κτηματολόγιο, οι πληροφορίες για τη 
σύμβαση, τα θέματα μετά τη σύναψη της 
σύμβασης και ο χειρισμός των 
περιπτώσεων αθέτησης πληρωμών.

Or. de

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
για όλες τις πιστώσεις που παρέχονται 
στους καταναλωτές. Θα πρέπει, επομένως, 
να εφαρμόζεται στις πιστώσεις που 
εξασφαλίζονται με ακίνητα ή στις 
πιστώσεις που χρησιμοποιούνται για την 
αγορά ακινήτων σε ορισμένα κράτη μέλη 
και στις πιστώσεις για την ανακαίνιση 
ακινήτων κατοικίας, οι οποίες δεν 
καλύπτονται από τη οδηγία 2008/48/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

(9) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
για όλες τις πιστώσεις που παρέχονται 
στους καταναλωτές. Θα πρέπει, επομένως, 
να εφαρμόζεται στις πιστώσεις που 
εξασφαλίζονται ενυπόθηκα ή στις 
καταναλωτικές πιστώσεις που 
χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση 
ακινήτων σε ορισμένα κράτη μέλη και στις 
πιστώσεις για την ανακαίνιση ακινήτων 
κατοικίας, οι οποίες δεν καλύπτονται από 
τη οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για 
τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και 
την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, με την οποία θεσπίζονται 
κανόνες στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά 
με τις συμβάσεις καταναλωτικών 
πιστώσεων. Εξ άλλου, η παρούσα οδηγία 
δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ορισμένα 
είδη συμβάσεων πίστωσης με τις οποίες η 
πίστωση χορηγείται από εργοδότη στους 
εργαζομένους του σε ορισμένες 
περιστάσεις, όπως ήδη προβλέπεται στην 
οδηγία 2008/48/ΕΚ. 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις 
καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση 
της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
με την οποία θεσπίζονται κανόνες στο 
επίπεδο της Ένωσης σχετικά με τις 
συμβάσεις καταναλωτικών πιστώσεων. Εξ 
άλλου, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε ορισμένα είδη συμβάσεων 
πίστωσης με τις οποίες η πίστωση 
χορηγείται από εργοδότη στους 
εργαζομένους του σε ορισμένες 
περιστάσεις, όπως ήδη προβλέπεται στην 
οδηγία 2008/48/ΕΚ. 

Or. de

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία
2008/48/ΕΚ, η παρούσα οδηγία δεν 
πρέπει να ισχύει για συμβάσεις πίστωσης 
που αφορούν ακίνητα περιουσιακά 
στοιχεία κατοικίας και ενυπόθηκα δάνεια, 
για ποσά άνω των 2 εκατ. ευρώ. Από το
πεδίο εφαρμογής της εξαιρούνται επίσης
συμφωνίες για παράταση της προθεσμίας
πληρωμής, συμβάσεις μίσθωσης ή 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, συμβάσεις 
πίστωσης, υπό μορφήν δυνατοτήτων 
υπερανάληψης, συμβάσεις πίστωσης άνευ 
τόκων και επιβαρύνσεων, συμβάσεις 
πίστωσης με επενδυτικές εταιρείες, 
συμβάσεις πίστωσης που αποτελούν 
αποτέλεσμα συμβιβασμού, συμβάσεις 
πίστωσης που έχουν ως αντικείμενο 
παράταση προθεσμίας πληρωμής χωρίς 
επιβάρυνση και συμβάσεις πίστωσης που 
συνάπτονται με περιορισμένο κύκλο 
πελατών στο πλαίσιο διατάξεων εκ του 
νόμου.
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Or. de

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ταυτοχρόνως, είναι σημαντικό να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
συμβάσεων πίστωσης που αφορούν 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία κατοικίας, 
για τις οποίες δικαιολογείται 
διαφοροποιημένη προσέγγιση. Δεδομένης 
της φύσης και των ενδεχόμενων 
συνεπειών για τον καταναλωτή από τις 
συμβάσεις πίστωσης που αφορούν 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία κατοικίας, 
το διαφημιστικό υλικό και οι 
εξατομικευμένες προσυμβατικές 
πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
ειδικές προειδοποιήσεις για τους 
κινδύνους, παραδείγματος χάριν, σχετικά 
με τη φύση και τις συνέπειες σύναψης 
ασφάλειας. Σύμφωνα με τα ήδη 
υφιστάμενα ως εθελοντική προσέγγιση από 
τον κλάδο όσον αφορά τα στεγαστικά 
δάνεια, θα πρέπει να διατίθενται ανά πάσα 
στιγμή γενικές προσυμβατικές 
πληροφορίες, επιπλέον των 
εξατομικευμένων πληροφοριών πριν από 
τη σύναψη της σύμβασης. Εξ άλλου, 
δικαιολογείται διαφοροποιημένη 
προσέγγιση, ώστε να ληφθούν υπόψη τα 
διδάγματα από τη χρηματοπιστωτική κρίση 
και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
προεργασία για τη χορήγηση του δανείου 
πραγματοποιείται σε υγιή βάση. Εν 
προκειμένω, θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
διατάξεις για την αξιολόγηση 
πιστοληπτικής ικανότητας, σε σύγκριση 
με την καταναλωτική πίστη, θα πρέπει να 
παρέχονται επακριβέστερες πληροφορίες 
από τους μεσίτες πιστώσεων σχετικά με το 
καθεστώς τους και τη σχέση τους με τους 

(14) Ταυτοχρόνως, είναι σημαντικό να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
συμβάσεων πίστωσης που αφορούν 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία κατοικίας, 
για τις οποίες δικαιολογείται 
διαφοροποιημένη προσέγγιση. Σύμφωνα 
με τα ήδη υφιστάμενα ως εθελοντική 
προσέγγιση από τον κλάδο όσον αφορά τα 
στεγαστικά δάνεια, θα πρέπει να 
διατίθενται ανά πάσα στιγμή γενικές 
προσυμβατικές πληροφορίες, επιπλέον των 
εξατομικευμένων πληροφοριών πριν από 
τη σύναψη της σύμβασης. Εξ άλλου, 
δικαιολογείται διαφοροποιημένη 
προσέγγιση, ώστε να ληφθούν υπόψη τα 
διδάγματα από τη χρηματοπιστωτική κρίση 
και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
προεργασία για τη χορήγηση του δανείου 
πραγματοποιείται σε υγιή βάση. Η
πιστοληπτική ικανότητα θα πρέπει να
ελέγχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2008/48/ΕΚ. Θα πρέπει να 
παρέχονται επακριβέστερες πληροφορίες 
από τους μεσίτες πιστώσεων σχετικά με το 
καθεστώς τους και τη σχέση τους με τους 
πιστωτικούς φορείς, ούτως ώστε να 
γνωστοποιούνται δυνητικές συγκρούσεις 
συμφερόντων, και θα πρέπει να υπόκεινται 
όλοι οι συντελεστές που συμμετέχουν στην 
προεργασία για τη σύναψη συμβάσεων 
πίστωσης που αφορούν ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία κατοικίας στις 
δέουσες διαδικασίες αδειοδότησης, 
εγγραφής σε μητρώο και εποπτείας.
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πιστωτικούς φορείς, ούτως ώστε να 
γνωστοποιούνται δυνητικές συγκρούσεις 
συμφερόντων, και θα πρέπει να υπόκεινται 
όλοι οι συντελεστές που συμμετέχουν στην 
προεργασία για τη σύναψη συμβάσεων 
πίστωσης που αφορούν ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία κατοικίας στις 
δέουσες διαδικασίες αδειοδότησης, 
εγγραφής σε μητρώο και εποπτείας.

Or. de

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο 
αναμένεται να προσφέρει στους 
καταναλωτές τη διαβεβαίωση ότι οι 
πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες 
πιστώσεων ενεργούν κατά τρόπο ώστε να 
εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τα 
συμφέροντα του καταναλωτή. Βασική 
προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι η 
απαίτηση να επιδείξει ο κλάδος υψηλό 
βαθμό δικαιοσύνης, εντιμότητας και 
επαγγελματισμού. Μολονότι βάσει της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να απαιτείται, 
στο επίπεδο της επιχείρησης, απόδειξη των 
σχετικών γνώσεων και επάρκειας, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να 
θεσπίζουν ή να διατηρούν απαιτήσεις 
αυτού του είδους για τα επιμέρους φυσικά 
πρόσωπα.

(16) Το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο 
αναμένεται να προσφέρει στους 
καταναλωτές τη διαβεβαίωση ότι οι 
πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες 
πιστώσεων λαμβάνουν υπόψη τους τα 
δικαιώματα και τα συμφέροντα του 
καταναλωτή. Βασική προϋπόθεση για να 
διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών είναι η απαίτηση να 
επιδείξει ο κλάδος υψηλό βαθμό 
δικαιοσύνης, εντιμότητας και 
επαγγελματισμού. Μολονότι βάσει της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να απαιτείται, 
στο επίπεδο της επιχείρησης, απόδειξη των 
σχετικών γνώσεων και επάρκειας, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να 
θεσπίζουν ή να διατηρούν απαιτήσεις 
αυτού του είδους για τα επιμέρους φυσικά 
πρόσωπα.

Or. de
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες 
πιστώσεων συχνά χρησιμοποιούν 
διαφημίσεις, όπου πολλές φορές 
παρουσιάζονται ειδικές προσφορές, 
προκειμένου να προσελκύσουν τους 
καταναλωτές σε κάποιο συγκεκριμένο 
προϊόν. Επομένως, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να προστατεύονται έναντι των 
πρακτικών αθέμιτης ή παραπλανητικής 
διαφήμισης και θα πρέπει να είναι σε θέση 
να συγκρίνουν τις διαφημίσεις. Είναι 
αναγκαίο να προβλεφθούν ειδικές 
διατάξεις σχετικά με τη διαφήμιση 
συμβάσεων πίστωσης που αφορούν 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία κατοικίας, 
καθώς και κατάλογος στοιχείων που πρέπει 
να περιλαμβάνονται στο υλικό διαφήμισης 
και εμπορικής προώθησης που 
απευθύνεται στους καταναλωτές, ώστε 
αυτοί να είναι σε θέση να συγκρίνουν τις 
διάφορες προσφορές. Στις εν λόγω 
διατάξεις λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των συμβάσεων πίστωσης 
που αφορούν ακίνητα περιουσιακά 
στοιχεία κατοικίας, παραδείγματος χάριν, 
το γεγονός ότι, εάν δεν τηρηθούν οι 
υποχρεώσεις εξόφλησης του δανείου, 
υπάρχει κίνδυνος να απολέσει ο 
καταναλωτής το ακίνητο. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να 
θεσπίζουν ή να διατηρούν απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης στο εθνικό τους δίκαιο 
όσον αφορά τις διαφημίσεις οι οποίες δεν 
περιέχουν πληροφορίες για το κόστος της 
πίστωσης.

(17) Οι πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες 
πιστώσεων συχνά χρησιμοποιούν 
διαφημίσεις, όπου πολλές φορές 
παρουσιάζονται ειδικές προσφορές, 
προκειμένου να προσελκύσουν τους 
καταναλωτές σε κάποιο συγκεκριμένο 
προϊόν. Επομένως, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να προστατεύονται έναντι των 
πρακτικών αθέμιτης ή παραπλανητικής 
διαφήμισης και θα πρέπει να είναι σε θέση 
να συγκρίνουν τις διαφημίσεις. Είναι 
αναγκαίο να προβλεφθούν ειδικές τελικές 
διατάξεις σχετικά με τη διαφήμιση 
συμβάσεων πίστωσης που αφορούν 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία κατοικίας, 
καθώς και κατάλογος στοιχείων που πρέπει 
να περιλαμβάνονται στο υλικό διαφήμισης 
και εμπορικής προώθησης που 
απευθύνεται στους καταναλωτές, εφόσον 
στη διαφήμιση αναφέρονται επιτόκια και 
δαπάνες, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να 
συγκρίνουν τις διάφορες προσφορές. Σε 
αντίθετη περίπτωση, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να 
θεσπίζουν στο εθνικό τους δίκαιο 
απαιτήσεις  ενημέρωσης.  Στις εν λόγω 
διατάξεις λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των συμβάσεων πίστωσης 
που αφορούν ακίνητα περιουσιακά 
στοιχεία κατοικίας

Or. de



PE472.205v01-00 12/69 PA\877227EL.doc

EL

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Ο καταναλωτής ενδέχεται να 
εξακολουθεί να χρειάζεται πρόσθετη 
βοήθεια, προκειμένου να αποφασίσει ποια 
σύμβαση πίστωσης, από το φάσμα των 
προτεινόμενων προϊόντων, είναι η 
καταλληλότερη για τις ανάγκες και την 
οικονομική κατάστασή του. Οι πιστωτικοί 
φορείς, και σε περίπτωση που η 
συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω 
μεσίτη πιστώσεων, οι μεσίτες πιστώσεων 
θα πρέπει να παρέχουν τη βοήθεια αυτή 
όσον αφορά τα πιστωτικά προϊόντα τα 
οποία προσφέρουν στον καταναλωτή. 
Συνεπώς, οι σχετικές πληροφορίες, καθώς 
και τα βασικά χαρακτηριστικά των 
προτεινόμενων προϊόντων, θα πρέπει να 
εξηγούνται στον καταναλωτή με 
εξατομικευμένο τρόπο, ούτως ώστε ο 
καταναλωτής να αντιλαμβάνεται τις 
ενδεχόμενες συνέπειές τους στην 
οικονομική του κατάσταση. Τα κράτη 
μέλη θα μπορούσαν να ορίζουν πότε και σε 
ποιον βαθμό πρόκειται να παρέχονται οι εν 
λόγω εξηγήσεις στον καταναλωτή, 
λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων 
συνθηκών προσφοράς της πίστωσης, της 
ανάγκης του καταναλωτή για βοήθεια και 
της φύσης των επιμέρους πιστωτικών 
προϊόντων.

(22) Παρά τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης, ο καταναλωτής ενδέχεται να 
εξακολουθεί να χρειάζεται πρόσθετη 
βοήθεια προκειμένου να αποφασίσει ποια 
σύμβαση πίστωσης, από το φάσμα των 
προτεινόμενων προϊόντων, είναι η 
καταλληλότερη για τις ανάγκες και την 
οικονομική κατάστασή του. Επομένως, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι οι πιστωτικοί φορείς παρέχουν τη 
βοήθεια αυτή όσον αφορά τα πιστωτικά 
προϊόντα τα οποία προσφέρουν στον 
καταναλωτή. Εφόσον απαιτείται, οι 
σχετικές πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται πριν από τη σύμβαση καθώς 
και τα βασικά χαρακτηριστικά των 
προτεινόμενων προϊόντων, θα πρέπει να 
εξηγούνται στον καταναλωτή με 
εξατομικευμένο τρόπο, ούτως ώστε ο 
καταναλωτής να αντιλαμβάνεται τις 
ενδεχόμενες συνέπειές τους στην 
οικονομική του κατάσταση.  Αυτό το 
καθήκον συνδρομής του καταναλωτή θα 
πρέπει να ισχύει επίσης, κατά περίπτωση, 
και για τους μεσίτες πιστώσεων. Τα 
κράτη μέλη θα μπορούσαν να ορίζουν πότε 
και σε ποιον βαθμό πρόκειται να 
παρέχονται οι εν λόγω εξηγήσεις στον 
καταναλωτή, λαμβανομένων υπόψη των 
συγκεκριμένων συνθηκών προσφοράς της 
πίστωσης, της ανάγκης του καταναλωτή 
για βοήθεια και της φύσης των επιμέρους 
πιστωτικών προϊόντων.

Or. de
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να προωθηθούν η 
εδραίωση και η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και να διασφαλιστεί υψηλός 
βαθμός προστασίας των καταναλωτών σε 
ολόκληρη την Ένωση, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των 
πληροφοριών που αφορούν τα συνολικά 
ετήσια πραγματικά ποσοστά επιβάρυνσης 
σε ολόκληρη την Ένωση. Το συνολικό 
κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή 
θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των 
επιβαρύνσεων που πρέπει να πληρώσει ο
καταναλωτής για τη σύμβαση πίστωσης, 
πλην των συμβολαιογραφικών δαπανών.
Θα πρέπει, επομένως, να περιλαμβάνει 
τους τόκους, τις προμήθειες, τους φόρους, 
τις αμοιβές σε μεσίτες πιστώσεων και 
οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές, καθώς και το 
κόστος της ασφάλισης ή άλλων 
συμπληρωματικών προϊόντων, εάν είναι 
υποχρεωτικά για τη χορήγηση της 
πίστωσης υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που διαφημίζονται. 
Δεδομένου ότι το συνολικό ετήσιο 
πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης μπορεί, 
πριν από τη σύναψη της σύμβασης 
πίστωσης, να υποδεικνύεται μόνον μέσω 
παραδείγματος, το παράδειγμα αυτό θα 
πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό. 
Επομένως, θα πρέπει να αντιστοιχεί, 
παραδείγματος χάριν, στη μέση διάρκεια 
και στο συνολικό ποσό της πίστωσης που 
χορηγείται για το υπόψη είδος σύμβασης 
πίστωσης. Δεδομένης της πολυπλοκότητας 
του υπολογισμού του συνολικού ετήσιου 
πραγματικού ποσοστού επιβάρυνσης 
(παραδείγματος χάριν, για πιστώσεις που 
βασίζονται σε κυμαινόμενα επιτόκια ή μη 
τυποποιημένα χρεολύσια) και για να 
μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι 
καινοτομίες στα προϊόντα, θα μπορούσαν 

(23) Προκειμένου να προωθηθούν η 
εδραίωση και η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και να διασφαλιστεί υψηλός 
βαθμός προστασίας των καταναλωτών σε 
ολόκληρη την Ένωση, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί κατά ενιαίο τρόπο η 
συγκρισιμότητα των πληροφοριών που 
αφορούν τα συνολικά ετήσια πραγματικά 
ποσοστά επιβάρυνσης σε ολόκληρη την 
Ένωση. Το συνολικό κόστος της πίστωσης 
για τον καταναλωτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει το σύνολο των 
επιβαρύνσεων που πρέπει να πληρώσει ο 
καταναλωτής για τη σύμβαση πίστωσης, 
πλην των δαπανών που συνδέονται με την 
εξασφάλιση της πίστωσης, όπως τέλη 
μεταγραφής ή συμβολαιογραφικές 
δαπάνες. Θα πρέπει, επομένως, να 
περιλαμβάνει τους τόκους, τις προμήθειες, 
τους φόρους, τις αμοιβές σε μεσίτες 
πιστώσεων και οποιεσδήποτε άλλες 
αμοιβές, καθώς και το κόστος της 
ασφάλισης ή άλλων συμπληρωματικών 
προϊόντων, εάν είναι υποχρεωτικά για τη 
χορήγηση της πίστωσης υπό τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που διαφημίζονται. 
Δεδομένου ότι το συνολικό ετήσιο 
πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης μπορεί, 
πριν από τη σύναψη της σύμβασης 
πίστωσης, να υποδεικνύεται μόνον μέσω 
παραδείγματος, το παράδειγμα αυτό θα 
πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό. 
Επομένως, θα πρέπει να αντιστοιχεί, 
παραδείγματος χάριν, στη μέση διάρκεια 
και στο συνολικό ποσό της πίστωσης που 
χορηγείται για το υπόψη είδος σύμβασης 
πίστωσης. Δεδομένης της πολυπλοκότητας 
του υπολογισμού του συνολικού ετήσιου 
πραγματικού ποσοστού επιβάρυνσης 
(παραδείγματος χάριν, για πιστώσεις που 
βασίζονται σε κυμαινόμενα επιτόκια ή μη 
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να χρησιμοποιούνται ρυθμιστικά τεχνικά 
πρότυπα για την τροποποίηση ή τη 
διευκρίνιση της μεθόδου υπολογισμού του 
συνολικού ετήσιου πραγματικού ποσοστού 
επιβάρυνσης. Ο καθορισμός και η 
χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία 
υπολογισμού του συνολικού ετήσιου 
πραγματικού ποσοστού επιβάρυνσης στην 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να ταυτίζονται 
με τα αντίστοιχα που προβλέπονται στην 
οδηγία 2008/48/ΕΚ, ώστε να 
διευκολύνεται ο καταναλωτής να 
κατανοήσει και να συγκρίνει. Ο 
καθορισμός και η μεθοδολογία ενδέχεται, 
ωστόσο, να διαφέρουν στο μέλλον, εάν 
τροποποιηθεί η οδηγία 2008/48/ΕΚ σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία. Τα κράτη 
μέλη είναι ελεύθερα να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν απαγορεύσεις μονομερών 
μεταβολών του επιτοκίου χορηγήσεων από 
τον πιστωτικό φορέα.

τυποποιημένα χρεολύσια) και για να 
μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι 
καινοτομίες στα προϊόντα, θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιούνται ρυθμιστικά τεχνικά 
πρότυπα για την τροποποίηση ή τη 
διευκρίνιση της μεθόδου υπολογισμού του 
συνολικού ετήσιου πραγματικού ποσοστού 
επιβάρυνσης. Για λόγους σύγκρισης
πρέπει να εξευρεθεί ένας κατά το δυνατόν
ενιαίος ορισμός και τρόπος υπολογισμού 
του συνολικού ετήσιου πραγματικού 
ποσοστού επιβάρυνσης στην παρούσα 
οδηγία και στην οδηγία 2008/48/ΕΚ. Ο 
υπολογισμός του συνολικού ετήσιου 
πραγματικού ποσοστού επιβάρυνσης 
σύμφωνα με την οδηγία 2008/48/ΕΚ σε 
περίπτωση πιστώσεων με σταθερό 
αρχικά επιτόκιο μπορεί ωστόσο να 
προκαλέσει σημαντική σύγχυση μεταξύ 
των καταναλωτών. Αυτό θα πρέπει να
διορθωθεί. Περαιτέρω αποκλίσεις μπορεί 
να προκύψουν στο μέλλον σε περίπτωση 
που θα πρέπει να τροποποιηθούν οι δύο 
οδηγίες. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν απαγορεύσεις 
μονομερών μεταβολών του επιτοκίου 
χορηγήσεων από τον πιστωτικό φορέα.

Or. de

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η αρνητική αξιολόγηση
πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να 
αποτελεί ένδειξη για τον πιστωτικό φορέα 
ότι ο καταναλωτής δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις δανειακές 
υποχρεώσεις του και, κατά συνέπεια, ο 
πιστωτικός φορέας δεν θα πρέπει να 
χορηγήσει την πίστωση. Το εν λόγω 
αρνητικό αποτέλεσμα ενδέχεται να 

(25) Σε περίπτωση αρνητικής 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας η 
πίστωση θα πρέπει να χορηγείται μόνο 
κατ' εξαίρεση. Το εν λόγω αρνητικό 
αποτέλεσμα ενδέχεται να προκύπτει από 
πολλούς και ποικίλους λόγους, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται, ενδεικτικά, 
έρευνα σε βάση δεδομένων ή αρνητική 
βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας. Η 
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προκύπτει από πολλούς και ποικίλους 
λόγους, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται, ενδεικτικά, έρευνα σε 
βάση δεδομένων ή αρνητική βαθμολογία 
πιστοληπτικής ικανότητας. Η θετική 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας δεν 
θα πρέπει να συνεπάγεται υποχρέωση του 
πιστωτικού φορέα να χορηγήσει την 
πίστωση.

θετική αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας δεν θα πρέπει να συνεπάγεται 
υποχρέωση του πιστωτικού φορέα να 
χορηγήσει την πίστωση.

Or. de

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχουν στους πιστωτικούς φορείς ή 
στους μεσίτες πιστώσεων όλες τις 
διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες που 
αφορούν την οικονομική και προσωπική 
τους κατάσταση, προκειμένου να 
διευκολύνουν την αξιολόγηση 
πιστοληπτικής ικανότητας. Ο 
καταναλωτής δεν θα πρέπει, ωστόσο, να 
υφίσταται δυσμενείς επιπτώσεις, σε 
περίπτωση που δεν είναι σε θέση να 
παράσχει ορισμένες πληροφορίες ή 
εκτιμήσεις της μελλοντικής εξέλιξης της 
οικονομικής του κατάστασης. Σε 
περιπτώσεις όπου οι καταναλωτές εν 
γνώσει τους παρέχουν ελλιπείς ή 
ανακριβείς πληροφορίες, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να δύνανται να καθορίζουν τις 
ενδεδειγμένες κυρώσεις.

(26) Οι καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχουν στους πιστωτικούς φορείς ή 
στους μεσίτες πιστώσεων όλες τις 
διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες που 
αφορούν την οικονομική και προσωπική 
τους κατάσταση, προκειμένου να 
διενεργείται αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας· σε αντίθετη περίπτωση δεν 
θα τους χορηγείται, ενδεχομένως, η 
ζητηθείσα πίστωση. Σε περιπτώσεις όπου 
οι καταναλωτές εν γνώσει τους παρέχουν 
ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να 
καθορίζουν τις ενδεδειγμένες κυρώσεις.

Or. de
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Όταν η απόφαση απόρριψης αίτησης 
για τη χορήγηση πίστωσης βασίζεται σε 
δεδομένα που έχουν ληφθεί μέσω έρευνας 
σε βάση δεδομένων ή στην απουσία 
δεδομένων στην εν λόγω βάση, ο 
πιστωτικός φορέας θα πρέπει να 
ενημερώνει τον καταναλωτή για το 
γεγονός αυτό, για την ονομασία της βάσης 
δεδομένων στην οποία έγινε έρευνα και για 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που 
απαιτούνται βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ, 
ούτως ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να 
ασκήσει το δικαίωμά του για πρόσβαση 
και, όπου είναι αναγκαίο, να διορθώνει, 
να διαγράφει ή να κλειδώνει τα 
προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν 
και υπόκεινται σε επεξεργασία στη βάση.
Όταν η απόφαση απόρριψης αίτησης για 
τη χορήγηση πίστωσης βασίζεται σε 
αυτόματη απόφαση ή σε συστηματικές 
μεθόδους, όπως συστήματα βαθμολογίας 
πιστοληπτικής ικανότητας («credit 
scoring»), ο πιστωτικός φορέας θα πρέπει 
να ενημερώνει τον καταναλωτή σχετικά 
και να εξηγεί τη λογική στην οποία 
βασίζεται η απόφαση, καθώς και τις 
ρυθμίσεις που δίδουν τη δυνατότητα στον 
καταναλωτή να ζητήσει την επανεξέταση 
της αυτόματης απόφασης με μη αυτόματη 
διαδικασία. Ωστόσο, ο πιστωτικός φορέας 
δεν θα πρέπει να απαιτείται να παρέχει τις 
πληροφορίες αυτές, σε περίπτωση που η 
πράξη αυτή θα απαγορευόταν δυνάμει 
άλλων ενωσιακών νομοθετημάτων, όπως 
της νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 
Ούτε θα πρέπει να παρέχονται οι 
πληροφορίες αυτές, εάν η πράξη αυτή θα 
αντέβαινε στους στόχους δημόσιας 
πολιτικής ή δημόσιας ασφάλειας, όπως η 

(29) Όταν η απόφαση απόρριψης 
αίτησης για τη χορήγηση πίστωσης 
βασίζεται σε δεδομένα που έχουν ληφθεί 
μέσω έρευνας σε βάση δεδομένων ή στην 
απουσία δεδομένων στην εν λόγω βάση, ο 
πιστωτικός φορέας θα πρέπει να 
ενημερώνει τον καταναλωτή για το 
γεγονός αυτό, για τα στοιχεία της βάσης 
δεδομένων στην οποία έγινε έρευνα και για 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που 
απαιτούνται βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ, 
Όταν η απόφαση απόρριψης αίτησης για 
τη χορήγηση πίστωσης βασίζεται σε 
αυτόματη απόφαση ή σε συστηματικές 
μεθόδους, όπως συστήματα βαθμολογίας 
πιστοληπτικής ικανότητας («credit 
scoring»), ο πιστωτικός φορέας θα πρέπει 
να ενημερώνει τον καταναλωτή για το 
γεγονός ότι τα εν λόγω αυτόματα 
αποτελέσματα μπορούν να 
επανεξεταστούν με μη αυτόματη 
διαδικασία χωρίς ωστόσο αυτό να 
θεμελιώνει υποχρέωση του πιστωτικού 
φορέα. Ωστόσο, ο πιστωτικός φορέας δεν 
θα πρέπει να απαιτείται να παρέχει τις 
πληροφορίες αυτές, σε περίπτωση που η 
πράξη αυτή θα απαγορευόταν δυνάμει 
άλλων ενωσιακών νομοθετημάτων, όπως 
της νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 
Ούτε θα πρέπει να παρέχονται οι 
πληροφορίες αυτές, εάν η πράξη αυτή θα 
αντέβαινε στους στόχους δημόσιας 
πολιτικής ή δημόσιας ασφάλειας, όπως η 
πρόληψη, η διερεύνηση, ο εντοπισμός ή η 
δίωξη ποινικών αδικημάτων.
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πρόληψη, η διερεύνηση, ο εντοπισμός ή η 
δίωξη ποινικών αδικημάτων.

Or. de

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για να είναι σε θέση να κατανοήσουν 
τη φύση της υπηρεσίας, οι καταναλωτές 
θα πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση του τι 
αποτελεί εξατομικευμένη σύσταση 
σχετικά με κατάλληλες συμβάσεις 
πίστωσης για τις ανάγκες και την 
οικονομική κατάσταση του 
συγκεκριμένου καταναλωτή («παροχή 
συμβουλών»), όπως και πότε παρέχεται 
και πότε όχι. Εκείνοι που παρέχουν 
συμβουλές θα πρέπει να πληρούν γενικά 
πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
παρουσιάζεται στον καταναλωτή ένα 
φάσμα προϊόντων κατάλληλων για τις 
ανάγκες και την κατάστασή του. Η 
υπηρεσία αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε 
δίκαιη και επαρκώς εκτεταμένη ανάλυση 
των προϊόντων που είναι διαθέσιμα στην 
αγορά, καθώς και σε επισταμένη εξέταση 
της οικονομικής κατάστασης, των 
προτιμήσεων και των στόχων του 
καταναλωτή. Η εν λόγω εξέταση θα πρέπει 
να βασίζεται σε επικαιροποιημένες 
πληροφορίες και εύλογες παραδοχές για 
την κατάσταση του καταναλωτή καθ’ όλη 
τη διάρκεια του δανείου. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να διευκρινίζουν πώς θα πρέπει 
να εκτιμάται η καταλληλότητα ενός 
δεδομένου προϊόντος για τον καταναλωτή, 
στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών.

(31) Ο καταναλωτής πρέπει να έχει
επίγνωση του γεγονότος ότι η παροχή
συμβουλών του προσφέρεται ως υπηρεσία 
ξεχωριστή από τη χορήγηση της 
πίστωσης. Σχετική αμοιβή θα πρέπει να
επιβάλλεται μόνον εφόσον ο καταναλωτής
γνωρίζει σαφώς την αμοιβή και τη 
μέθοδο υπολογισμού της. Εκείνοι που 
παρέχουν συμβουλές θα πρέπει να 
πληρούν γενικά πρότυπα, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι παρουσιάζεται στον 
καταναλωτή ένα φάσμα προϊόντων 
κατάλληλων για τις ανάγκες και την 
κατάστασή του. Η εν λόγω παροχή 
συμβουλών θα πρέπει να βασίζεται σε 
δίκαιη και επαρκώς εκτεταμένη ανάλυση 
των προϊόντων που είναι διαθέσιμα, καθώς 
και σε επισταμένη εξέταση της 
οικονομικής κατάστασης, των 
προτιμήσεων και των στόχων του 
καταναλωτή. Εάν η παροχή συμβουλών
αφορά μόνο το φάσμα των προϊόντων του 
συμβούλου, αυτό θα πρέπει να τίθεται 
υπόψη του καταναλωτή. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να διευκρινίζουν πώς θα πρέπει 
να εκτιμάται η καταλληλότητα ενός 
δεδομένου προϊόντος για τον καταναλωτή, 
στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών.

Or. de
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η δυνατότητα του καταναλωτή να 
εξοφλήσει την πίστωσή του πριν από τη 
λήξη της σύμβασης πίστωσης μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ. 
Ωστόσο, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές 
μεταξύ των εθνικών αρχών και συνθηκών 
υπό τις οποίες οι καταναλωτές έχουν τη 
δυνατότητα εξόφλησης, καθώς και των 
συνθηκών υπό τις οποίες είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί αυτή η πρόωρη 
εξόφληση. Μολονότι αναγνωρίζεται η 
ποικιλία των μηχανισμών χρηματοδότησης 
ενυπόθηκων δανείων και του φάσματος 
διαθέσιμων προϊόντων, είναι απαραίτητο 
να προβλέπονται σε επίπεδο Ένωσης 
ορισμένα πρότυπα για την πρόωρη 
εξόφληση των πιστώσεων, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές έχουν τη 
δυνατότητα να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους πριν από την 
ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί στη 
σύμβαση πίστωσης και έχουν την 
εμπιστοσύνη να αναζητήσουν στην αγορά 
τα προϊόντα που ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις ανάγκες τους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διασφαλίζουν, είτε με νομοθεσία είτε με 
συμβατικές ρήτρες, ότι οι καταναλωτές 
διαθέτουν εκ του νόμου ή εκ συμβάσεως
δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης· ωστόσο, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να 
καθορίζουν τους όρους για την άσκηση του 
εν λόγω δικαιώματος. Στους όρους αυτούς 
είναι δυνατόν να συγκαταλέγονται: 
χρονικοί περιορισμοί της άσκησης του 
δικαιώματος, διαφορετική μεταχείριση 
ανάλογα με το είδος του επιτοκίου 
χορηγήσεων (σταθερό ή κυμαινόμενο), 

(32) Η δυνατότητα του καταναλωτή να 
εξοφλήσει την πίστωσή του πριν από τη 
λήξη της σύμβασης πίστωσης μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ. 
Ωστόσο, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές 
μεταξύ των εθνικών αρχών και συνθηκών 
υπό τις οποίες οι καταναλωτές έχουν τη 
δυνατότητα εξόφλησης, καθώς και των 
συνθηκών υπό τις οποίες είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί αυτή η πρόωρη 
εξόφληση. Μολονότι αναγνωρίζεται η 
ποικιλία των μηχανισμών χρηματοδότησης 
ενυπόθηκων δανείων και του φάσματος 
διαθέσιμων προϊόντων, είναι απαραίτητο 
να προβλέπονται σε επίπεδο Ένωσης 
ορισμένα πρότυπα για την πρόωρη 
εξόφληση των πιστώσεων, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές έχουν τη 
δυνατότητα να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους πριν από την 
ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί στη 
σύμβαση πίστωσης και έχουν την 
εμπιστοσύνη να αναζητήσουν στην αγορά 
τα προϊόντα που ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις ανάγκες τους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διασφαλίζουν, είτε με νομοθεσία είτε με 
συμβατικές ρήτρες, ότι οι καταναλωτές 
διαθέτουν εκ του νόμου ή εκ συμβάσεως 
δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης, 
τηρουμένης της αρχής του δεσμευτικού  
χαρακτήρα των περιόδων σταθερού 
επιτοκίου που έχουν συμφωνηθεί. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να 
καθορίζουν τους όρους για την άσκηση του 
εν λόγω δικαιώματος. Στους όρους αυτούς 
είναι δυνατόν να συγκαταλέγονται: 
χρονικοί περιορισμοί της άσκησης του 
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περιορισμοί όσον αφορά τις περιστάσεις 
υπό τις οποίες δύναται να ασκηθεί το 
δικαίωμα. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν 
επίσης να προβλέψουν ότι ο πιστωτικός 
φορέας θα πρέπει να δικαιούται εύλογη και 
αντικειμενικώς δικαιολογημένη 
αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα που 
έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη 
εξόφληση της πίστωσης. Σε κάθε 
περίπτωση, εάν η πρόωρη εξόφληση 
πραγματοποιείται εντός χρονικού 
διαστήματος για το οποίο το επιτόκιο 
χορηγήσεων είναι σταθερό, η άσκηση του 
δικαιώματος είναι δυνατόν να εξαρτάται 
από την ύπαρξη ειδικού συμφέροντος από 
πλευράς του καταναλωτή. Τέτοιο ειδικό 
συμφέρον μπορεί να υπάρχει, 
παραδείγματος χάριν, σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ανεργίας. Σε περίπτωση που 
ένα κράτος μέλος επιλέξει να προβλέψει 
τέτοιους όρους, οι όροι αυτοί δεν θα 
πρέπει να καθιστούν την άσκηση του 
δικαιώματος υπέρμετρα δυσχερή και 
επαχθή για τον καταναλωτή.

δικαιώματος, διαφορετική μεταχείριση 
ανάλογα με το είδος του επιτοκίου 
χορηγήσεων (σταθερό ή κυμαινόμενο), 
περιορισμοί όσον αφορά τις περιστάσεις 
υπό τις οποίες δύναται να ασκηθεί το 
δικαίωμα. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν 
επίσης να προβλέψουν ότι ο πιστωτικός 
φορέας θα πρέπει να δικαιούται εύλογη και 
αντικειμενικώς δικαιολογημένη 
αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα, 
συμπεριλαμβανομένης της απώλειας 
τόκων, που έχουν άμεση σχέση με την 
πρόωρη εξόφληση της πίστωσης. Σε κάθε 
περίπτωση, εάν η πρόωρη εξόφληση 
πραγματοποιείται εντός χρονικού 
διαστήματος για το οποίο το επιτόκιο 
χορηγήσεων είναι σταθερό, η άσκηση του 
δικαιώματος είναι δυνατόν να εξαρτάται 
από την ύπαρξη ειδικού συμφέροντος από 
πλευράς του καταναλωτή. Τέτοιο ειδικό 
συμφέρον μπορεί να υπάρχει, 
παραδείγματος χάριν, σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ανεργίας. 

Or. de

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι εξελίξεις στις αγορές πίστωσης για 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία κατοικίας 
ή η εξέλιξη των πιστωτικών προϊόντων, 
καθώς και οι οικονομικές εξελίξεις, όπως 
ο πληθωρισμός, και προκειμένου να 
παρασχεθούν περαιτέρω εξηγήσεις για 
τον τρόπο εφαρμογής ορισμένων από τις 
απαιτήσεις που περιέχει η παρούσα 
οδηγία, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το

διαγράφεται
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άρθρο 290 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να 
διευκρινίσει τις λεπτομέρειες όσον αφορά 
τις επαγγελματικές απαιτήσεις που 
ισχύουν για το προσωπικό των 
πιστωτικών φορέων και των μεσιτών 
πιστώσεων, τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας του 
καταναλωτή και για τη διασφάλιση ότι τα 
πιστωτικά προϊόντα δεν είναι 
ακατάλληλα για τον καταναλωτή, καθώς 
και για την περαιτέρω εναρμόνιση 
βασικών όρων, όπως η «αθέτηση 
πληρωμών», και προκειμένου να 
καθορίσει τα κριτήρια καταγραφής και 
τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των 
δεδομένων, που πρόκειται να 
εφαρμόζονται για τις βάσεις δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι εξελίξεις στις αγορές πίστωσης για 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία κατοικίας, 
συμπεριλαμβανομένου του φάσματος 
διαθέσιμων προϊόντων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να 
τροποποιεί το περιεχόμενο των 
τυποποιημένων πληροφοριών που πρέπει 
να περιλαμβάνονται στη διαφήμιση, το 
περιεχόμενο και το μορφότυπο του 
Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού Δελτίου 

(40) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι εξελίξεις στις αγορές πίστωσης για 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία κατοικίας, 
συμπεριλαμβανομένου του φάσματος 
διαθέσιμων προϊόντων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, να εκδίδει, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης   
προκειμένου να τροποποιεί το περιεχόμενο 
και το μορφότυπο του Τυποποιημένου 
Ευρωπαϊκού Δελτίου Πληροφοριών 
(ESIS), για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς και τον τύπο και τις 
παραδοχές που χρησιμοποιούνται για τον 
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Πληροφοριών (ESIS), το περιεχόμενο των 
γνωστοποιήσεων πληροφοριών από τους 
μεσίτες πιστώσεων, τον τύπο και τις 
παραδοχές που χρησιμοποιούνται για τον 
υπολογισμό του Συνολικού Ετήσιου 
Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης, 
καθώς και τα κριτήρια που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση 
της πιστοληπτικής ικανότητας του 
καταναλωτή.

υπολογισμό του Συνολικού Ετήσιου 
Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης. 

Or. de

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι οικονομικές εξελίξεις, όπως ο 
πληθωρισμός, και οι εξελίξεις στις αγορές 
συμβάσεων πίστωσης για ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία κατοικίας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
καθορίζει το ελάχιστο χρηματικό ποσό 
της ασφάλισης επαγγελματικής αστικής 
ευθύνης ή ανάλογης εγγύησης όσον 
αφορά τους μεσίτες πιστώσεων, με την 
έγκριση ρυθμιστικών τεχνικών 
προτύπων.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή 

(43) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή 
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τους διάστημα δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης, προκειμένου να 
διατυπώσουν αντιρρήσεις όσον αφορά 
πράξη κατ’ εξουσιοδότηση. Όταν 
πρόκειται για σημαντικούς επίμαχους 
τομείς, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, το 
διάστημα αυτό θα πρέπει να μπορεί να 
παραταθεί κατά έναν μήνα. Επίσης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
γνωστοποιούν στα άλλα θεσμικά όργανα 
την πρόθεσή τους να μη διατυπώσουν 
αντιρρήσεις.

τους διάστημα τριών μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης, προκειμένου να 
διατυπώσουν αντιρρήσεις όσον αφορά 
πράξη κατ’ εξουσιοδότηση. Όταν 
πρόκειται για σημαντικούς επίμαχους 
τομείς, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, το 
διάστημα αυτό θα πρέπει να μπορεί να 
παραταθεί κατά δύο μήνες. Επίσης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
γνωστοποιούν στα άλλα θεσμικά όργανα 
την πρόθεσή τους να μη διατυπώσουν 
αντιρρήσεις.

Or. de

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η 
θέσπιση πλαισίου για ορισμένες πτυχές 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης που 
αφορούν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 
κατοικίας για καταναλωτές, καθώς και 
σχετικά με ορισμένες πτυχές των 
απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που 
αφορούν μεσίτες πιστώσεων και 
πιστωτικούς φορείς.

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η 
θέσπιση πλαισίου για ορισμένες πτυχές 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, 
καθώς και σχετικά με ορισμένες πτυχές 
των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας
που αφορούν μεσίτες πιστώσεων και 
πιστωτικούς φορείς, εφόσον αφορούν 
συμβάσεις καταναλωτικής πίστωσης που 
είναι εξασφαλισμένες ενυπόθηκα ή 
εξυπηρετούν τη χρηματοδότηση 
ακινήτων περιουσιακών στοιχείων.

Or. de
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες συμβάσεις πίστωσης:

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες συμβάσεις καταναλωτικής 
πίστωσης:

Or. de

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - πρώτο εδάφιο - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Συμβάσεις πίστωσης σκοπός των 
οποίων είναι η απόκτηση ή διατήρηση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί εγγείου 
ιδιοκτησίας ή επί υπάρχοντος ή υπό 
κατασκευή κτιρίου κατοικίας.

β) Συμβάσεις πίστωσης σκοπός των 
οποίων είναι τη στιγμή της σύναψής τους
η απόκτηση ή διατήρηση εμπραγμάτων 
δικαιωμάτων επί εγγείου ιδιοκτησίας ή επί 
υπάρχοντος ή υπό κατασκευή κτιρίου 
κατοικίας.

Or. de

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Συμβάσεις πίστωσης σκοπός των οποίων 
είναι η ανακαίνιση των ακινήτων 
περιουσιακών στοιχείων κατοικίας, τα 
οποία κατέχει ή σκοπεύει να αποκτήσει 
ένα πρόσωπο, και οι οποίες δεν 
καλύπτονται από την οδηγία 2008/48/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008.

γ) Συμβάσεις πίστωσης σκοπός των οποίων 
είναι η ανακαίνιση των ακινήτων 
περιουσιακών στοιχείων κατοικίας, τα 
οποία κατέχει, χρησιμοποιεί ή σκοπεύει να 
αποκτήσει ένα πρόσωπο, και οι οποίες δεν 
καλύπτονται από την οδηγία 2008/48/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008.
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 –  στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Συμβάσεις πίστωσης για ένα 
συνολικό ποσό ύψους άνω των 2 εκατ. 
ευρώ. 

Or. de

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 –  στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) Συμφωνίες παράτασης της
προθεσμίας πληρωμής στο πλαίσιο 
συμβάσεων πίστωσης για διάστημα όχι 
μεγαλύτερο των 6 μηνών, όταν το 
ποσοστό του επιτοκίου δανεισμού για την 
παράταση δεν υπερβαίνει το επιτόκιο της 
σύμβασης πίστωσης.

Or. de

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βγ) Συμβάσεις μίσθωσης ή 
χρηματοδοτικής μίσθωσης στις οποίες 
ούτε η ίδια η σύμβαση ούτε άλλη 
ξεχωριστή σύμβαση ορίζουν υποχρέωση 
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αγοράς του αντικειμένου της σύμβασης· η 
ύπαρξη υποχρέωσης θεωρείται ότι 
υφίσταται όταν αποφασίζεται μονομερώς 
από τον πιστωτικό φορέα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 2 παράγραφος 2 δ) της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βδ) Συμβάσεις πίστωσης υπό μορφή 
δυνατότητας υπερανάληψης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 2 παράγραφος 2 ε) της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βε) Συμβάσεις πίστωσης οι οποίες είναι 
άτοκες και χωρίς άλλες επιβαρύνσεις 
καθώς και συμβάσεις πίστωσης δυνάμει 
των οποίων η πίστωση πρέπει να 
εξοφληθεί εντός τριών μηνών και για τις 
οποίες η καταβλητέα επιβάρυνση είναι 
ασήμαντη.
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Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 2 παράγραφος 2 στ) της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βστ) Συμβάσεις πίστωσης, οι οποίες 
συνάπτονται με επενδυτικές επιχειρήσεις, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων, ή με 
πιστωτικά ιδρύματα, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, με 
σκοπό την παροχή της δυνατότητας στον 
επενδυτή να διενεργήσει συναλλαγή όσον 
αφορά μία ή περισσότερες από τις 
πράξεις που απαριθμούνται στο τμήμα Γ 
του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ, όταν η επενδυτική 
επιχείρηση ή το πιστωτικό ίδρυμα που 
χορηγεί την πίστωση συμμετέχει στην εν 
λόγω συναλλαγή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 2 παράγραφος 2 η) της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη.
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Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βζ) Συμβάσεις πίστωσης που απορρέουν 
από συμβιβασμό που επιτεύχθηκε 
ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης 
προβλεπόμενης από το νόμο αρχής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 2 παράγραφος 2 θ) της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βη) Συμβάσεις πίστωσης που έχουν ως 
αντικείμενο την παράταση πληρωμής 
υπάρχουσας οφειλής χωρίς επιβαρύνσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 2 παράγραφος 2 ι) της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βθ) Συμβάσεις πίστωσης που έχουν ως 
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αντικείμενο δάνεια χορηγούμενα σε 
περιορισμένο αριθμό πελατών δυνάμει 
διάταξης νόμου για σκοπούς κοινής 
ωφελείας, είτε με επιτόκιο χαμηλότερο 
από το συνήθως ισχύον στην αγορά, είτε 
άτοκα, είτε με άλλους όρους, οι οποίοι 
είναι πιο ευνοϊκοί για τον καταναλωτή 
από αυτούς που ισχύουν στην αγορά και 
με επιτόκιο όχι υψηλότερο από αυτό που 
ισχύει στην αγορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πιστώσεις για αναπτυξιακούς σκοπούς συμβάλλουν στην προώθηση οικονομικών, κοινωνικών
και περιβαλλοντικών στόχων και χορηγούνται δυνάμει νομοθετικά προβλεπόμενων
προϋποθέσεων υπό όρους που είναι ευνοϊκότεροι από εκείνους που επικρατούν στην αγορά. 
Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο ιβ) της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη 
οι πιστώσεις αυτές δεν θα πρέπει να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής  της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - στοιχείο ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) "συνολικό κόστος της πίστωσης για τον 
καταναλωτή": το συνολικό κόστος της 
πίστωσης για τον καταναλωτή, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο ζ) της 
οδηγίας 2008/48/ΕΚ. ιβ)

ια) "συνολικό κόστος της πίστωσης για τον 
καταναλωτή": το συνολικό κόστος της 
πίστωσης για τον καταναλωτή, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο ζ) της 
οδηγίας 2008/48/ΕΚ, με εξαίρεση τις 
δαπάνες που αφορούν την εξασφάλιση 
της πίστωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στην οδηγία για την καταναλωτική πίστη, βλ. επίσης αιτιολογική σκέψη 11.
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Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβα) "Συνολικό ποσό της πίστωσης": το
ανώτατο όριο ή το άθροισμα όλων των
ποσών που διατίθενται στο πλαίσιο μιας 
σύμβασης πίστωσης, ανεξάρτητα από το 
αν αυτά καταβάλλονται στον καταναλωτή 
ή σε ένα τρίτο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο όρος χρησιμοποιείται στην πρόταση (άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο δ)), θα 
πρέπει να προσδιοριστεί εννοιολογικά· Βλ. επίσης άρθρο 3, στοιχείο ιβ) της οδηγίας 
2008/48/ΕΚ.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιη α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιηα) «ακίνητο κατοικίας»: ακίνητο που 
προορίζεται κατά κύριο λόγο για σκοπούς 
κατοίκησης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο όρος χρησιμοποιείται στην πρόταση, θα πρέπει να προσδιοριστεί εννοιολογικά.
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Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές 
που είναι επιφορτισμένες με την 
εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας και μεριμνούν ώστε να τους 
παρέχονται όλες οι εξουσίες που είναι 
αναγκαίες για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές 
που είναι επιφορτισμένες με την 
εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας και μεριμνούν ώστε να τους 
παρέχονται όλες οι εξουσίες που είναι 
αναγκαίες για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Εάν τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας μέσω διατάξεων οι οποίες, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, 
δεν υπόκεινται σε έλεγχο των αρχών, τα 
οικεία κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα 
να ορίζουν αυτές τις αρχές και/ή να 
εκχωρούν στις ορισθείσες αρχές τις 
σχετικές εξουσίες.

Or. de

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρχές 
που ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής των άρθρων 
18, 19, 20 και 21 της παρούσας οδηγίας να 
είναι μία από τις αρμόδιες αρχές που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 παράγραφος 
2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών).

Εφόσον πρέπει να ορίζονται αρχές, στις 
οποίες εκχωρούνται εξουσίες, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε οι αρχές που 
ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής των άρθρων 
18, 19, 20 και 21 της παρούσας οδηγίας να 
είναι μία από τις αρμόδιες αρχές που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 παράγραφος 
2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών).

Κατά παρέκκλιση, τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να ορίζουν αρχές οι 
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οποίες δεν συγκαταλέγονται στις 
αρμόδιες αρχές που απαριθμούνται στο 
άρθρο 4, παράγραφος 2 του 
προαναφερθέντος κανονισμού, εφόσον το 
οικείο κράτος μέλος εξασφαλίσει ότι οι 
σχετικές διατάξεις του προαναφερθέντος 
κανονισμού που αφορούν την εφαρμογή 
των άρθρων 18, 19, 20 και 21 της 
παρούσας οδηγίας θα εφαρμόζονται 
ανάλογα σε αυτές.

Or. de

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά, σε 
περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της 
μίας αρμόδιες αρχές στο έδαφός του, για 
τη στενή συνεργασία μεταξύ τους, 
προκειμένου να εκπληρώνουν 
αποτελεσματικά τα αντίστοιχα 
καθήκοντά τους.

2. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά, σε 
περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της 
μίας αρμόδιες αρχές στο έδαφός του, για 
τη συνεργασία μεταξύ τους.

Or. de

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
πιστωτικό φορέα ή τον μεσίτη πιστώσεων, 
κατά τη χορήγηση πιστώσεων, τη 
διαμεσολάβηση ή την παροχή συμβουλών 
για πιστώσεις και, ανάλογα με την 
περίπτωση, συμπληρωματικών υπηρεσιών 
σε καταναλωτές, να ενεργεί με εντιμότητα, 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
πιστωτικό φορέα ή τον μεσίτη πιστώσεων, 
κατά τη χορήγηση πιστώσεων, τη 
διαμεσολάβηση ή την παροχή συμβουλών 
για πιστώσεις και, ανάλογα με την 
περίπτωση, συμπληρωματικών υπηρεσιών 
σε καταναλωτές, να ενεργεί με εντιμότητα, 
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δικαιοσύνη και επαγγελματισμό, ώστε να
εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα 
συμφέροντα του καταναλωτή.

δικαιοσύνη και επαγγελματισμό, και να
λαμβάνει επίσης υπόψη του τα  
δικαιώματα και τα συμφέροντα του 
καταναλωτή.

Or. de

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
τρόπος με τον οποίο οι πιστωτικοί φορείς 
αμείβουν το προσωπικό τους και τους 
σχετικούς μεσίτες πιστώσεων, καθώς και ο 
τρόπος με τον οποίο οι μεσίτες πιστώσεων 
αμείβουν το προσωπικό τους, δεν 
εμποδίζει τη συμμόρφωση με την 
υποχρέωση να ενεργεί ώστε να εξυπηρετεί 
με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα 
του καταναλωτή, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
τρόπος με τον οποίο οι πιστωτικοί φορείς 
αμείβουν το προσωπικό τους και τους 
σχετικούς μεσίτες πιστώσεων, καθώς και ο 
τρόπος με τον οποίο οι μεσίτες πιστώσεων 
αμείβουν το προσωπικό τους, δεν 
εμποδίζει τη συμμόρφωση με την 
υποχρέωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Or. de

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 26 και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 27 και 28, προκειμένου να 
διευκρινίσει τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
του παρόντος άρθρου, και ιδίως τις 
αναγκαίες απαιτήσεις για κατάλληλες 
γνώσεις και επάρκεια.

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει όταν η 
εθνική νομοθεσία απαιτεί να αναφέρεται 
το συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό 
επιβάρυνσης  στη σχετική με συμβάσεις 
πίστωσης διαφήμιση που δεν αναφέρει το 
συγκεκριμένο επιτόκιο ή οποιαδήποτε 
άλλα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν 
τυχόν κόστος της πίστωσης για τον 
καταναλωτή κατά την έννοια του πρώτου 
εδαφίου.

Or. de

Αιτιολόγηση
Προσαρμογή στο άρθρο 4, παράγραφος 1 της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη.

Τροπολογία44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τυποποιημένες πληροφορίες 
προσδιορίζουν κατά την εξής σειρά και 
κατά τρόπο σαφή, συνοπτικό και εμφανή, 
με χρήση αντιπροσωπευτικού 
παραδείγματος:

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. de

Αιτιολόγηση
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Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2  – εδάφιο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το επιτόκιο χορηγήσεων, σταθερό ή 
κυμαινόμενο, ή αμφότερα, μαζί με 
πληροφορίες για τυχόν επιβαρύνσεις που 
περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος 
της πίστωσης για τον καταναλωτή·

γ) το επιτόκιο χορηγήσεων, σταθερό ή 
κυμαινόμενο, ή αμφότερα,

Or. de

Αιτιολόγηση

Υπερβολικές λεπτομέρειες για μια διαφήμιση.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη διάρκεια της σύμβασης πίστωσης· στ) κατά περίπτωση, τη διάρκεια της 
σύμβασης πίστωσης,

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στο άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο δ) της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) το ποσό των δόσεων· ζ) ενδεχομένως, το ποσό των δόσεων·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στο άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο ζ) της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) το συνολικό ποσό που πρέπει να 
καταβάλει ο καταναλωτής·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) προειδοποίηση, ανάλογα με την 
περίπτωση, για τον κίνδυνο απώλειας του 
ακινήτου, εάν δεν τηρηθούν οι 
υποχρεώσεις που συνδέονται με τη 
σύμβαση πίστωσης, σε περίπτωση που η 
πίστωση εξασφαλίζεται είτε με υποθήκη 
είτε με άλλη παρόμοια εγγύηση, η οποία 
χρησιμοποιείται γενικά σε κράτος μέλος 
για ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 
κατοικίας, ή εξασφαλίζεται βάσει 
δικαιώματος σχετιζομένου με ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία κατοικίας.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Υπερβολικές λεπτομέρειες για μια διαφήμιση, πράγμα που δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο ενός 
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υπεύθυνου καταναλωτή.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 26 και υπό τις προϋποθέσεις των
άρθρων 27 και 28, προκειμένου να 
διευκρινίσει περαιτέρω τον κατάλογο των 
τυποποιημένων πληροφοριών που πρέπει 
να περιλαμβάνονται στη διαφήμιση.

διαγράφεται

Ειδικότερα, η Επιτροπή, εκδίδοντας τις 
εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
τροποποιεί, εφόσον είναι αναγκαίο, τον 
κατάλογο των τυποποιημένων 
πληροφοριών που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α) έως θ) του 
παρόντος άρθρου.

Or. de

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι 
διαθέσιμες, ανά πάσα στιγμή, από τους 
πιστωτικούς φορείς ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, τους μεσίτες πιστώσεων 
γενικές πληροφορίες για τις συμβάσεις 
πίστωσης, σε σταθερό μέσο ή σε 
ηλεκτρονική μορφή.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι 
διαθέσιμες, ανά πάσα στιγμή, από τους 
πιστωτικούς φορείς ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, τους μεσίτες πιστώσεων 
γενικές πληροφορίες για τις συμβάσεις 
πίστωσης, εγγράφως ή σε άλλο σταθερό 
μέσο ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Or. de



PA\877227EL.doc 37/69 PE472.205v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 5, παράγραφος 1 της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ενδεικτικό παράδειγμα του συνολικού 
κόστους της πίστωσης για τον καταναλωτή 
και του συνολικού ετήσιου πραγματικού 
ποσοστού επιβάρυνσης·

ζ) ενδεικτικό αντιπροσωπευτικό 
παράδειγμα του συνολικού κόστους της 
πίστωσης για τον καταναλωτή και του 
συνολικού ετήσιου πραγματικού ποσοστού 
επιβάρυνσης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στο άρθρο 8, παράγραφος 2 και στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο ζ) της οδηγίας για
την καταναλωτική πίστη.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για φορολογικές 
ελαφρύνσεις από τους τόκους της 
σύμβασης πίστωσης ή άλλες δημόσιες 
επιδοτήσεις.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση παροχής των πληροφοριών αυτών δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα του 
υπεύθυνου καταναλωτή και ενδέχεται να δημιουργήσει εμπόδια στην εσωτερική αγορά. 
Συγχρόνως, συνιστά προσαρμογή του κειμένου στην οδηγία για την καταναλωτική πίστη.
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Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιαα) Σε περίπτωση σύμβασης πίστωσης 
στο πλαίσιο της οποίας τα ποσά που 
καταβάλλει ο καταναλωτής δεν οδηγούν 
στην άμεση εξόφληση του χρέους του σε 
σχέση με το συνολικό ποσό της πίστωσης, 
αλλά χρησιμοποιούνται για τον 
σχηματισμό κεφαλαίου κατά τις 
περιόδους και υπό τους όρους που 
προβλέπονται στη σύμβαση πίστωσης ή 
σε συμπληρωματική σύμβαση, οι 
πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 πρέπει να ορίζουν σαφώς 
και ευκρινώς ότι η σύμβαση πίστωσης ή 
η συμπληρωματική σύμβαση δεν 
προβλέπουν εγγύηση εξόφλησης του 
συνολικού ποσού της πίστωσης που 
αναλαμβάνεται, εκτός εάν δοθεί τέτοια 
εγγύηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στο άρθρο 5, παράγραφος 5 της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας και, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την 
αναγκαία πληροφόρηση από τον 
καταναλωτή σχετικά με τις ανάγκες, την 
οικονομική κατάσταση και τις προτιμήσεις 

2. Σε κατάλληλο χρόνο και πριν ο 
καταναλωτής δεσμευθεί με σύμβαση 
πίστωσης ή προσφορά, ο πιστωτικός 
φορέας και, ανάλογα με την περίπτωση, ο 
μεσίτης πιστώσεων, μετά την αναγκαία 
πληροφόρηση από τον καταναλωτή 
σχετικά με τις ανάγκες, την οικονομική 
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του, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρέχει 
στον καταναλωτή τις εξατομικευμένες 
πληροφορίες που χρειάζεται για να 
συγκρίνει τις διαθέσιμες πιστώσεις στην 
αγορά, να εκτιμήσει τις συνέπειές τους 
και να λάβει απόφαση εν γνώσει του ως 
προς τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης.
Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται, 
εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου, 
μέσω του Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού 
Δελτίου Πληροφοριών («ESIS»), που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ.

κατάσταση και τις προτιμήσεις του, 
σύμφωνα με το άρθρο 14, παρέχει στον 
καταναλωτή, βάσει των όρων της 
πίστωσης που προσφέρει ο πιστωτικός 
φορέας και, ενδεχομένως, των επιθυμιών 
που εξέφρασε και των πληροφοριών που 
παρέσχε ο καταναλωτής, τις
εξατομικευμένες πληροφορίες που 
χρειάζεται για να συγκρίνει τις διάφορες 
προσφορές και να λάβει μια 
τεκμηριωμένη απόφαση για το εάν 
επιθυμεί να συνάψει τη σύμβαση 
πίστωσης. Οι πληροφορίες αυτές 
παρέχονται, εγγράφως ή επί άλλου 
σταθερού μέσου, μέσω του Τυποποιημένου 
Ευρωπαϊκού Δελτίου Πληροφοριών 
(«ESIS»), που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν 
παρέχεται στον καταναλωτή δεσμευτική 
προσφορά του πιστωτικού φορέα, να 
συνοδεύεται από ESIS. Στις περιστάσεις 
αυτές, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
μην μπορεί να συναφθεί η σύμβαση 
πίστωσης προτού να έχει ο καταναλωτής 
στη διάθεσή του επαρκή χρόνο για να 
συγκρίνει τις προσφορές, να εκτιμήσει τις 
συνέπειές τους και να λάβει απόφαση εν 
γνώσει του ως προς την αποδοχή μιας 
προσφοράς, ανεξάρτητα από το μέσο 
σύναψης της σύμβασης.
Ο πιστωτικός φορέας και, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων 
θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών στον 
καταναλωτή πριν από τη σύναψη 
σύμβασης εξ αποστάσεως, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 της οδηγίας 2002/65/ΕΚ, 
εφόσον έχει παράσχει το ESIS.

Ο πιστωτικός φορέας και, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων 
θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών στον 
καταναλωτή πριν από τη σύναψη 
σύμβασης εξ αποστάσεως, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 της οδηγίας 2002/65/ΕΚ, 
εφόσον έχει παράσχει το ESIS.

Κάθε πρόσθετη πληροφορία την οποία 
επιθυμεί να παράσχει στον καταναλωτή ο 
πιστωτικός φορέας ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων, 
παρέχεται σε χωριστό έγγραφο που μπορεί 
να επισυνάπτεται στο ESIS.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν
την παροχή πρόσθετων πληροφοριών 
στον καταναλωτή. Αυτές μαζί με τυχόν 
κάθε πρόσθετη πληροφορία την οποία 
επιθυμεί να παράσχει στον καταναλωτή ο 
πιστωτικός φορέας ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων, 
παρέχονται σε χωριστό έγγραφο που 
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μπορεί να επισυνάπτεται στο ESIS.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή του κειμένου στην οδηγία για την καταναλωτική πίστη. Εξάλλου σημαντικές
εθνικές διαφορές μπορεί να καταστήσουν απαραίτητη την παροχή διαφορετικών πληροφοριών 
για την προστασία του καταναλωτή.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 26 
και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 27 
και 28, για την τροποποίηση των 
τυποποιημένων πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, καθώς και του 
περιεχομένου και του μορφοτύπου του 
ESIS, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 
ΙΙ.

Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 26  
για την τροποποίηση των τυποποιημένων
πληροφοριών που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς 
και του περιεχομένου και του μορφοτύπου 
του ESIS, που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

Or. de

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τροποποιείται ο κατάλογος των 
τυποποιημένων πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαγράφονται ορισμένα στοιχεία 
πληροφοριών που προβλέπονται στο 
παράρτημα ΙΙ·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) γίνονται προσθήκες στον κατάλογο 
πληροφοριών που προβλέπεται στο 
παράρτημα ΙΙ·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
ποσό της αμοιβής που πρέπει, 
ενδεχομένως, να καταβάλλει ο 
καταναλωτής στο μεσίτη πιστώσεων για 
τις υπηρεσίες του, κοινοποιείται από τον 
μεσίτη πιστώσεων στον πιστωτικό φορέα, 
προς τον σκοπό του υπολογισμού του 
συνολικού ετησίου πραγματικού 
ποσοστού επιβάρυνσης.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 21, στοιχείο γ) της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 26 και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 27 και 28, για την 
επικαιροποίηση του καταλόγου των 
πληροφοριών σχετικά με τους μεσίτες 
πιστώσεων, οι οποίες πρέπει να 
παρέχονται στον καταναλωτή, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Ειδικότερα, η Επιτροπή, εκδίδοντας τις 
εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
τροποποιεί, εφόσον είναι αναγκαίο, τα 
στοιχεία πληροφοριών που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Or. de

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Προκειμένου να διασφαλιστεί ενιαία 
εφαρμογή της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, ανατίθεται εξουσία 
στην Επιτροπή, με σκοπό να προβλέψει, 
εφόσον είναι αναγκαίο, τυποποιημένο 
μορφότυπο και παρουσίαση των 
στοιχείων πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πιστωτικοί φορείς και, ανάλογα με την
περίπτωση, οι μεσίτες πιστώσεων 
παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις στον 
καταναλωτή σχετικά με την ή τις 
προτεινόμενες συμβάσεις πίστωσης και 
την ή τις όποιες συμπληρωματικές 
υπηρεσίες, ούτως ώστε να είναι σε θέση ο 
καταναλωτής να αξιολογήσει αν οι 
προτεινόμενες συμβάσεις πίστωσης
προσαρμόζονται στις ανάγκες και στην 
οικονομική του κατάσταση. Στις επαρκείς 
εξηγήσεις περιλαμβάνεται η παροχή 
εξατομικευμένων πληροφοριών για τα 
χαρακτηριστικά των πιστώσεων που 
προσφέρονται, χωρίς ωστόσο να 
διατυπώνεται καμία σύσταση. Οι 
πιστωτικοί φορείς και, ανάλογα με την 
περίπτωση, οι μεσίτες πιστώσεων 
αξιολογούν με ακρίβεια το επίπεδο 
γνώσεων και εξοικείωσης του 
καταναλωτή με τα θέματα πιστώσεων, με 
κάθε αναγκαίο μέσο, ούτως ώστε ο 
πιστωτικός φορέας ή ο μεσίτης 
πιστώσεων να είναι σε θέση να 
προσδιορίσει το επίπεδο εξηγήσεων που 
θα πρέπει να δοθούν στον καταναλωτή 
και να προσαρμόσει ανάλογα τις 
εξηγήσεις αυτές.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πιστωτικοί φορείς και, ανάλογα με την
περίπτωση, οι μεσίτες πιστώσεων 
παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις στον 
καταναλωτή, με επεξήγηση, όπου 
απαιτείται, των πληροφοριών που 
παρέχονται πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης και των πληροφοριών που 
προκύπτουν από το ESIS και με 
επισήμανση των βασικών 
χαρακτηριστικών των προτεινόμενων 
προϊόντων και των συγκεκριμένων 
επιπτώσεων που μπορεί να έχουν για τον 
καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνεπειών της υπερημερίας πληρωμής 
του καταναλωτή ούτως ώστε να είναι σε 
θέση ο καταναλωτής να αξιολογήσει αν η 
σύμβαση ανταποκρίνεται στις ανάγκες και 
στην οικονομική του κατάσταση. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να προσαρμόζουν 
τον τρόπο χορήγησης αυτής της βοήθειας 
και την έκτασή της καθώς επίσης και το 
από ποίον αυτή παρέχεται, στις 
συγκεκριμένες περιστάσεις της 
κατάστασης στο πλαίσιο της οποίας 
προσφέρεται η σύμβαση πίστωσης, στο 
πρόσωπο στο οποίο προσφέρεται και στο 
είδος της παρεχόμενης πίστωσης.

Οι εν λόγω επαρκείς εξηγήσεις 
περιλαμβάνουν εξήγηση των 
πληροφοριών και των όρων που 
περιλαμβάνονται στις πληροφορίες που 
παρέχονται πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 
10, καθώς και των συνεπειών που 
ενδέχεται να έχει για τον καταναλωτή η 
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σύναψη της σύμβασης πίστωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου 
αθέτησης πληρωμής από τον 
καταναλωτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή του κειμένου στην οδηγία για την καταναλωτική πίστη. 

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς υπολογισμού του 
Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού 
Ποσοστού Επιβάρυνσης, προσδιορίζεται 
το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον 
καταναλωτή, με την εξαίρεση των εξόδων 
με τα οποία επιβαρύνεται ο καταναλωτής, 
εφόσον παραβεί οποιαδήποτε από τις 
υποχρεώσεις του βάσει της σύμβασης 
πίστωσης.

2. Για τους σκοπούς υπολογισμού του 
Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού 
Ποσοστού Επιβάρυνσης, προσδιορίζεται 
το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον 
καταναλωτή, με την εξαίρεση των εξόδων 
με τα οποία επιβαρύνεται ο καταναλωτής, 
εφόσον παραβεί οποιαδήποτε από τις 
υποχρεώσεις του βάσει της σύμβασης 
πίστωσης.

Εάν για τη χορήγηση της πίστωσης είναι 
υποχρεωτικό το άνοιγμα λογαριασμού, τα 
έξοδα για την τήρηση του λογαριασμού
αυτού, τα έξοδα για τη χρήση μέσου 
πληρωμής που επιτρέπει ταυτόχρονα τη 
διενέργεια καταβολών στον λογαριασμό 
αυτόν και αναλήψεων από αυτόν, καθώς 
και τα λοιπά έξοδα τα σχετικά με 
καταβολές, περιλαμβάνονται στο
συνολικό κόστος της πίστωσης για τον 
καταναλωτή, εκτός εάν τα έξοδα έχουν 
προσδιορισθεί σαφώς και αυτοτελώς στη 
σύμβαση πίστωσης ή σε οποιαδήποτε άλλη 
σύμβαση η οποία συνάπτεται με τον 
καταναλωτή.

Τα έξοδα για την τήρηση ενός 
λογαριασμού στον οποίο εγγράφονται 
ταυτόχρονα καταβολές και αναλήψεις, τα 
έξοδα για τη χρήση μέσου πληρωμής που 
επιτρέπει ταυτόχρονα τη διενέργεια 
καταβολών στον λογαριασμό αυτόν και 
αναλήψεων από αυτόν, καθώς και τα λοιπά 
έξοδα τα σχετικά με καταβολές 
λαμβάνονται υπόψη ως συνολικό κόστος 
της πίστωσης για τον καταναλωτή, εκτός 
εάν το άνοιγμα του λογαριασμού είναι 
προαιρετικό και τα έξοδα του 
λογαριασμού έχουν προσδιορισθεί σαφώς 
και αυτοτελώς στη σύμβαση πίστωσης ή 
σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση η οποία 
συνάπτεται με τον καταναλωτή.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στο άρθρο 19, παράγραφος 2 της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη. 

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση συμβάσεων πίστωσης που 
περιέχουν ρήτρες βάσει των οποίων 
επιτρέπονται διακυμάνσεις του επιτοκίου 
χορηγήσεων και, ανάλογα με την 
περίπτωση, των επιβαρύνσεων που 
περιλαμβάνονται στο Συνολικό Ετήσιο 
Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης, των 
οποίων όμως το ύψος δεν μπορεί να 
προσδιορισθεί επακριβώς κατά τη στιγμή 
του υπολογισμού, το Συνολικό Ετήσιο 
Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παραδοχή 
ότι το επιτόκιο χορηγήσεων και οι λοιπές 
επιβαρύνσεις θα υπολογίζονται στο 
επίπεδο που προσδιορίζεται κατά την 
υπογραφή της σύμβασης πίστωσης.

 4. Σε περίπτωση συμβάσεων πίστωσης 
που περιέχουν ρήτρες βάσει των οποίων 
επιτρέπονται διακυμάνσεις του επιτοκίου 
χορηγήσεων και, ανάλογα με την 
περίπτωση, των επιβαρύνσεων που 
περιλαμβάνονται στο Συνολικό Ετήσιο 
Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης, των 
οποίων όμως το ύψος δεν μπορεί να 
προσδιορισθεί επακριβώς κατά τη στιγμή
του υπολογισμού, το Συνολικό Ετήσιο 
Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης 
υπολογίζεται σύμφωνα με την παραδοχή 
ότι το επιτόκιο χορηγήσεων και οι λοιπές 
επιβαρύνσεις θα υπολογίζονται στο 
επίπεδο που προσδιορίζεται κατά την 
υπογραφή της σύμβασης πίστωσης. Εάν 
αρχικά έχει συμφωνηθεί ένα σταθερό 
επιτόκιο δανεισμού, το επιτόκιο 
δανεισμού θα καθοριστεί με βάση το 
αρχικά καθορισθέν επιτόκιο. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα μέθοδος υπολογισμού σύμφωνα με την οδηγία 2008/48/ΕΚ μπορεί να προκαλέσει 
στους καταναλωτές μεγάλη σύγχυση. Ενδεχομένως θα πρέπει να προσαρμοστεί καταλλήλως η 
οδηγία 2008/48/ΕΚ.
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Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 26 
και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 27 
και 28, για την τροποποίηση του τύπου και 
των παραδοχών που χρησιμοποιούνται
για τον υπολογισμό του Συνολικού 
Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού 
Επιβάρυνσης, όπως παρατίθεται στο 
παράρτημα Ι.

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 26 
για την τροποποίηση του τύπου που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του 
Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού 
Ποσοστού Επιβάρυνσης, όπως παρατίθεται 
στο παράρτημα Ι.

Η Επιτροπή, εκδίδοντας τις εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, τροποποιεί, 
εφόσον είναι αναγκαίο, τον τύπο και τις 
παραδοχές, που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι, ιδίως εάν οι παραδοχές που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και στο 
παράρτημα Ι δεν επαρκούν για τον 
υπολογισμό, με ενιαίο τρόπο, του 
Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού 
Ποσοστού Επιβάρυνσης ή δεν είναι πλέον 
προσαρμοσμένες στην εμπορική 
κατάσταση της αγοράς.

Η Επιτροπή, εκδίδοντας τις εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, τροποποιεί, 
εφόσον είναι αναγκαίο, τον τύπο, που 
παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

Or. de

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
από τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης, 
διενεργείται από τον πιστωτικό φορέα 
διεξοδική αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του καταναλωτή, βάσει 
κριτηρίων που περιλαμβάνουν το 
εισόδημα, την αποταμίευση, τα χρέη και 
άλλες οικονομικές υποχρεώσεις του 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
από τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης, ο 
πιστωτικός φορέας εκτιμά την 
πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή, 
βάσει επαρκών στοιχείων που 
λαμβάνονται κατά περίπτωση από τον 
καταναλωτή και, εν ανάγκη, κατόπιν 
έρευνας στην κατάλληλη βάση 
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καταναλωτή. Η αξιολόγηση αυτή 
διενεργείται βάσει των αναγκαίων 
πληροφοριών, τις οποίες λαμβάνει ο 
πιστωτικός φορέας ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων από τον 
καταναλωτή και από σχετικές εσωτερικές 
ή εξωτερικές πηγές, ανταποκρίνεται δε 
στις απαιτήσεις όσον αφορά την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
οι πιστωτικοί φορείς να καθιερώσουν 
κατάλληλες διαδικασίες για την 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 
του καταναλωτή. Οι διαδικασίες αυτές 
επανεξετάζονται σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα και τηρούνται ενήμερα αρχεία 
των εν λόγω διαδικασιών.

δεδομένων. Τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι πιστωτικοί φορείς να καθιερώσουν 
κατάλληλες διαδικασίες για την 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 
του καταναλωτή. Οι διαδικασίες αυτές 
επανεξετάζονται σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα και τηρούνται ενήμερα αρχεία 
των εν λόγω διαδικασιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι παρέκκλισης από τις διατάξεις της οδηγίας για την
καταναλωτική πίστη, καθόσον μάλιστα υπάρχουν και άλλα μέσα στον τομέα αυτό, όπως η
οδηγία για την κεφαλαιακή επάρκεια (οδηγία 2006/0049/ΕΚ) και η οδηγία για την ανάληψη και 
άσκηση της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων (οδηγία 2006/0048/ΕΚ).

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 2 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Εάν η αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του καταναλωτή καταλήξει σε 
αρνητική προοπτική της δυνατότητάς του 
να εξοφλήσει την πίστωση καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης πίστωσης, ο 
πιστωτικός φορέας αρνείται να χορηγήσει 
την πίστωση.

α) Εάν η αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του καταναλωτή καταλήξει σε 
αρνητική προοπτική της δυνατότητάς του
να εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
σύμβαση πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας, 
εάν παρόλ' αυτά χορηγήσει την πίστωση, 
τεκμηριώνει εγγράφως το γεγονός αυτό 
και τους λόγους της απόφασής του. 
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Or. de

Αιτιολόγηση

Μια νομοθετική απαγόρευση της σύναψης σύμβασης θα ήταν υπερβολική.

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Εάν απορριφθεί η αίτηση πίστωσης, ο 
πιστωτικός φορέας πληροφορεί τον 
καταναλωτή, αμέσως και δωρεάν, σχετικά 
με τους λόγους της απόρριψης.

β) Εάν απορριφθεί η αίτηση πίστωσης, ο 
πιστωτικός φορέας πληροφορεί τον 
καταναλωτή, αμέσως και δωρεάν, σχετικά 
με την απόρριψη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επειδή δεν υφίσταται υποχρέωση χορήγησης μιας πίστωσης, δεν θα πρέπει επίσης να υφίσταται
υποχρέωση παροχής πληροφοριών για τους λόγους της απόρριψής της. Η γνωστοποίηση των
λόγων της απόρριψης θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει μια απατηλή συμπεριφορά για τη 
λήψη του δανείου.

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Εάν απορριφθεί η αίτηση πίστωσης με 
βάση τα δεδομένα που περιέχει βάση
δεδομένων στην οποία έχει γίνει έρευνα, ή 
την απουσία δεδομένων στην εν λόγω 
βάση, ο πιστωτικός φορέας ενημερώνει 
τον καταναλωτή, αμέσως και δωρεάν, 
σχετικά με την ονομασία της βάσης 
δεδομένων στην οποία έγινε έρευνα, 
καθώς και σχετικά με τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και το δικαίωμά του για 
πρόσβαση, όπως και, εφόσον είναι 

δ) Εάν η απόρριψη της αίτησης πίστωσης 
βασίζεται σε έρευνα βάσης δεδομένων, ο 
πιστωτικός φορέας ενημερώνει τον 
καταναλωτή, αμέσως και δωρεάν σχετικά 
με το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας και 
τα στοιχεία της συγκεκριμένης βάσης 
δεδομένων.
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αναγκαίο, το δικαίωμά του για διόρθωση 
των δεδομένων που τον αφορούν στην εν 
λόγω βάση δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την οδηγία για την καταναλωτική πίστη.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Υπό την επιφύλαξη του γενικού 
δικαιώματος πρόσβασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 12 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, εάν 
απορριφθεί η αίτηση πίστωσης με βάση 
αυτόματη απόφαση ή απόφαση που 
βασίζεται σε μεθόδους όπως η αυτόματη 
βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας 
(«credit scoring»), ο πιστωτικός φορέας 
ενημερώνει τον καταναλωτή, αμέσως και 
δωρεάν, και εξηγεί στον καταναλωτή τη 
λογική στην οποία βασίζεται η αυτόματη 
απόφαση.

ε) Υπό την επιφύλαξη του γενικού 
δικαιώματος πρόσβασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 12 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, εάν 
απορριφθεί η αίτηση πίστωσης με βάση 
αυτόματη απόφαση ή απόφαση που 
βασίζεται σε μεθόδους όπως η αυτόματη 
βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας 
(«credit scoring»), ο πιστωτικός φορέας 
ενημερώνει σχετικά τον καταναλωτή, 
αμέσως και δωρεάν.

Or. de

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να 
ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης 
με μη αυτόματη διαδικασία.

στ) Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει ότι
υπάρχει η δυνατότητα μιας μη αυτόματης 
επανεξέτασης  της αίτησής του για τη 
χορήγηση ενός δανείου· αυτό δεν 
υποχρεώνει τον πιστωτικό φορέα να 
προβεί σε μια τέτοια επανεξέταση. 
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Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καταναλωτής δεν πρέπει να έχει μόνο τη δυνατότητα να ζητήσει την επανεξέταση αλλά και να
γνωρίζει ότι αυτό είναι δυνατό. Ωστόσο, δεν υφίσταται υποχρέωση του πιστωτικού φορέα να 
προβεί στην επανεξέταση αυτή. Αυτό ενδέχεται να συμβεί για λόγους ανταγωνισμού. 

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Επιπλέον της αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας του 
καταναλωτή, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες 
πιστώσεων να λαμβάνουν τις αναγκαίες 
πληροφορίες όσον αφορά την προσωπική 
και οικονομική κατάσταση του 
καταναλωτή, καθώς και τις προτιμήσεις 
και τους στόχους του, και να λαμβάνουν 
υπόψη έναν αρκετά μεγάλο αριθμό 
συμβάσεων πίστωσης από το φάσμα των 
προϊόντων τους, προκειμένου να 
εντοπίσουν προϊόντα που δεν είναι 
ακατάλληλα για τον καταναλωτή, 
δεδομένων των αναγκών, της 
οικονομικής και της προσωπικής 
κατάστασής του. Η εξέταση αυτή 
βασίζεται σε πληροφορίες που είναι 
επικαιροποιημένες κατά τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή και σε εύλογες παραδοχές 
ως προς την εξέλιξη της κατάστασης του 
καταναλωτή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προτεινόμενης σύμβασης πίστωσης.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Διαγραφή της παραγράφου αυτής για λόγους προστασίας των δεδομένων.
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Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 26 και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 27 και 28, προκειμένου να 
διευκρινίζει και να τροποποιεί τα 
κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη για τη διενέργεια της αξιολόγησης 
της πιστοληπτικής ικανότητας, που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, και για τη διασφάλιση 
ότι τα πιστωτικά προϊόντα δεν είναι 
ακατάλληλα για τον καταναλωτή, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
καταναλωτές να παρέχουν στους 
πιστωτικούς φορείς και, ανάλογα με την 
περίπτωση, στους μεσίτες πιστώσεων 
πλήρεις και ορθές πληροφορίες σχετικά 
με την οικονομική και προσωπική τους 
κατάσταση, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
αίτησης για χορήγηση πίστωσης. Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
επιβεβαιώνονται, εφόσον είναι αναγκαίο, 
από δικαιολογητικά προερχόμενα από 
ανεξάρτητα εξακριβώσιμες πηγές.

1. Ο πιστωτικός φορέας ή ο μεσίτης 
πιστώσεων ενημερώνουν εγκαίρως τον 
καταναλωτή για τις πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτούμενων στοιχείων που μπορεί να 
επαληθευτούν από ανεξάρτητο φορέα, τις 
οποίες ο καταναλωτής οφείλει να 
προσκομίσει εντός συγκεκριμένης 
προθεσμίας, προκειμένου να μπορέσουν
να διενεργήσουν τον επιβεβλημένο έλεγχο 
της πιστοληπτικής ικανότητας του 
καταναλωτή και να λάβουν απόφαση για 
τη χορήγηση ή μη της πίστωσης. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Προσαρμογή του κειμένου στην οδηγία για την καταναλωτική πίστη.

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τις πληροφορίες που θα 
πρέπει να παρέχονται από τον 
καταναλωτή, προκειμένου ο πιστωτικός 
φορέας να είναι σε θέση να διενεργήσει 
διεξοδική αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας του καταναλωτή και να λάβει 
απόφαση σχετικά με το αν θα χορηγήσει 
την πίστωση, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι πιστωτικοί φορείς, 
κατά το προσυμβατικό στάδιο, 
διευκρινίζουν σαφώς τις πληροφορίες που 
χρειάζεται να παράσχει ο καταναλωτής, 
συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητα 
εξακριβώσιμων δικαιολογητικών. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε οι 
πιστωτικοί φορείς να αναφέρουν την 
ακριβή χρονική στιγμή κατά την οποία 
οφείλουν οι καταναλωτές να 
προσκομίσουν τα στοιχεία αυτά.

διαγράφεται

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε 
περίπτωση που ο καταναλωτής επιλέξει 
να μην παράσχει τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής του ικανότητας, ο 
πιστωτικός φορέας ή ο μεσίτης 
πιστώσεων να προειδοποιεί τον 
καταναλωτή ότι δεν είναι σε θέση να 
διενεργήσει αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας και, ως εκ τούτου, υπάρχει 
ενδεχόμενο να μην χορηγηθεί η πίστωση. 
Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να 
παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή.

Or. de
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Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 26 και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 27 και 28, για τον καθορισμό 
ενιαίων κριτηρίων καταγραφής των 
πιστώσεων, καθώς και των 
προϋποθέσεων επεξεργασίας των 
δεδομένων, που πρόκειται να 
εφαρμόζονται για τις βάσεις δεδομένων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Ειδικότερα, με τις εν λόγω πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση καθορίζονται τα 
κατώφλια καταγραφής, που πρόκειται να 
εφαρμόζονται για τις εν λόγω βάσεις 
δεδομένων, και δίδονται κοινοί ορισμοί 
για τους βασικούς όρους που 
χρησιμοποιούνται σε αυτές τις βάσεις 
δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, η «παροχή συμβουλών» αποτελεί 
χωριστή υπηρεσία από τη χορήγηση της 
πίστωσης. Η εν λόγω υπηρεσία μπορεί να 
διατεθεί στην αγορά ως παροχή
συμβουλών μόνον εφόσον η αμοιβή του 
ατόμου που παρέχει την υπηρεσία είναι 
διαφανής για τον καταναλωτή.

1. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, η «παροχή συμβουλών» αποτελεί 
χωριστή υπηρεσία από τη χορήγηση της 
πίστωσης. Μια ξεχωριστή αμοιβή για την
παροχή συμβουλών μπορεί να ζητηθεί
εφόσον ο καταναλωτής έχει 
πληροφορηθεί την υποχρέωση καταβολής 
αμοιβής και τον τρόπο υπολογισμού της. 
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Or. de

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 2 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λαμβάνουν υπόψη έναν αρκετά μεγάλο 
αριθμό συμβάσεων πίστωσης που είναι 
διαθέσιμες στην αγορά, ούτως ώστε να 
είναι σε θέση να προτείνουν τις πλέον 
κατάλληλες συμβάσεις πίστωσης για τις 
ανάγκες και την οικονομική και 
προσωπική κατάσταση του καταναλωτή·

α) λαμβάνουν υπόψη έναν αρκετά μεγάλο 
αριθμό συμβάσεων πίστωσης που είναι 
διαθέσιμες, ούτως ώστε να είναι σε θέση 
να προτείνουν τις πλέον κατάλληλες 
συμβάσεις πίστωσης για τις ανάγκες και 
την οικονομική και προσωπική κατάσταση 
του καταναλωτή και ενημερώνουν τον 
καταναλωτή, εφόσον λαμβάνουν 
ενδεχομένως υπόψη μόνο το δικό τους 
φάσμα προϊόντων.

Or. de

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι η άσκηση του δικαιώματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται 
σε ορισμένους όρους. Στους όρους αυτούς 
είναι δυνατόν να συγκαταλέγονται: 
χρονικοί περιορισμοί της άσκησης του 
δικαιώματος, διαφορετική μεταχείριση 
ανάλογα με το είδος του επιτοκίου 
χορηγήσεων ή περιορισμοί όσον αφορά τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες δύναται να 
ασκηθεί το δικαίωμα. Τα κράτη μέλη 
δύνανται επίσης να προβλέπουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας θα πρέπει να δικαιούται 
εύλογη και αντικειμενικώς δικαιολογημένη 
αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα που 
έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη 

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι η άσκηση του δικαιώματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται 
σε ορισμένους όρους. Στους όρους αυτούς 
είναι δυνατόν να συγκαταλέγονται: 
χρονικοί περιορισμοί της άσκησης του 
δικαιώματος, διαφορετική μεταχείριση 
ανάλογα με το είδος του επιτοκίου 
χορηγήσεων ή περιορισμοί όσον αφορά τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες δύναται να 
ασκηθεί το δικαίωμα. Τα κράτη μέλη 
δύνανται επίσης να προβλέπουν ότι ο 
πιστωτικός φορέας θα πρέπει να δικαιούται 
εύλογη και αντικειμενικώς δικαιολογημένη 
αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα, 
συμπεριλαμβανομένης της απώλειας 
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εξόφληση της πίστωσης. Σε κάθε 
περίπτωση, εάν η πρόωρη εξόφληση 
πραγματοποιείται εντός χρονικού 
διαστήματος για το οποίο το επιτόκιο 
χορηγήσεων είναι σταθερό, η άσκηση του 
δικαιώματος είναι δυνατόν να εξαρτάται 
από την ύπαρξη ειδικού συμφέροντος από 
πλευράς του καταναλωτή.

τόκων, που έχουν άμεση σχέση με την 
πρόωρη εξόφληση της πίστωσης. Σε κάθε 
περίπτωση, εάν η πρόωρη εξόφληση 
πραγματοποιείται εντός χρονικού 
διαστήματος για το οποίο το επιτόκιο 
χορηγήσεων είναι σταθερό, η άσκηση του 
δικαιώματος είναι δυνατόν να εξαρτάται 
από την ύπαρξη ειδικού συμφέροντος από 
πλευράς του καταναλωτή.

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
προβλέπει τέτοιους όρους, οι όροι αυτοί
δεν καθιστούν υπέρμετρα δυσχερή και 
επαχθή για τον καταναλωτή την άσκηση 
του δικαιώματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
προβλέπει τέτοιους όρους, δεν καθίσταται 
υπέρμετρα δυσχερής και επαχθής για τον 
καταναλωτή η άσκηση του δικαιώματος 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λόγω 
όρων που υπερβαίνουν το προαναφερθέν 
μέτρο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αίρεται η αβεβαιότητα δικαίου. Εξάλλου, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στους εθνικούς
νομοθέτες.

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία 
κατ’ εξουσιοδότηση για την έγκριση, και 
όπου είναι αναγκαίο την τροποποίηση, 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
προκειμένου να καθορισθεί το ελάχιστο 
χρηματικό ποσό της ασφάλισης 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης ή 
ανάλογης εγγύησης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

διαγράφεται

Τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
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Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων προκειμένου να 
καθορισθεί το ελάχιστο χρηματικό ποσό 
της ασφάλισης επαγγελματικής αστικής 
ευθύνης ή ανάλογης εγγύησης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β), προς υποβολή στην Επιτροπή [εντός 6 
μηνών από την έγκριση της πρότασης]. Η 
ΕΑΤ θα επανεξετάσει και, εάν είναι 
αναγκαίο, θα καταρτίσει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
προκειμένου να τροποποιηθεί το ελάχιστο 
χρηματικό ποσό της ασφάλισης 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης ή 
ανάλογης εγγύησης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο β), προς 
υποβολή στην Επιτροπή για πρώτη φορά 
[4 έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
οδηγίας], και εφεξής ανά διετία.

Or. de

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των διαδικασιών 
ανάκλησης αδείας ή του δικαιώματος 
των κρατών μελών να επιβάλλουν 
ποινικές κυρώσεις, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν, σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο, τη λήψη των κατάλληλων 
διοικητικών μέτρων ή την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων έναντι των 
υπευθύνων προσώπων, σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τις διατάξεις που έχουν 
θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τα μέτρα αυτά είναι αποτελεσματικά, 
αναλογικά και αποτρεπτικά.

Τα κράτη μέλη ορίζουν σύστημα 
κυρώσεων για την παράβαση των 
εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί 
κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε 
να εξασφαλίζουν την εφαρμογή των 
κυρώσεων αυτών. Οι κυρώσεις πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις σε 
ειδικές περιπτώσεις όπου οι καταναλωτές 
εν γνώσει τους παρέχουν ελλιπείς ή 
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εσφαλμένες πληροφορίες, προκειμένου να 
λάβουν θετική αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας, σε περίπτωση που η πλήρης 
και ορθή πληροφόρηση θα είχε καταλήξει 
σε αρνητική αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας, και στη συνέχεια δεν είναι σε 
θέση να εκπληρώσουν τους όρους της 
σύμβασης, λαμβάνουν δε κάθε αναγκαίο 
μέτρο για να διασφαλίσουν την εφαρμογή 
τους. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 
τη συμμόρφωση με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στο άρθρο 23 της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη.

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
αρμόδια αρχή να γνωστοποιεί στο κοινό 
οποιοδήποτε μέτρο ή κύρωση θα 
επιβληθεί λόγω παράβασης των 
διατάξεων που έχουν θεσπιστεί κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εκτός 
εάν η εν λόγω γνωστοποίηση θα εξέθετε 
σε σοβαρό κίνδυνο τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές ή θα 
προκαλούσε δυσανάλογη ζημία στα 
εμπλεκόμενα μέρη.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 23 της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη. Τα μέτρα και οι κυρώσεις αυτές δεν θα 
πρέπει να αποσκοπούν στη διαπόμπευση των ατόμων.
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Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
θέσπιση ενδεδειγμένων και 
αποτελεσματικών διαδικασιών υποβολής 
ενστάσεων και προσφυγών για την 
εξωδικαστική επίλυση διαφορών οι οποίες 
αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία 
μεταξύ πιστωτικών φορέων και 
καταναλωτών, καθώς και μεταξύ 
μεσιτών πιστώσεων και καταναλωτών,
χρησιμοποιώντας, όπου ενδείκνυται, ήδη 
υφιστάμενα όργανα. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν περαιτέρω ότι όλοι οι 
πιστωτικοί φορείς και μεσίτες πιστώσεων 
προσχωρούν σε ένα ή περισσότερα από 
τα όργανα αυτά που εφαρμόζουν τις εν 
λόγω διαδικασίες υποβολής ενστάσεων 
και προσφυγών.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
θέσπιση κατάλληλων και 
αποτελεσματικών διαδικασιών 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για τη 
ρύθμιση των καταναλωτικών διαφορών 
που αφορούν τις συμβάσεις πίστωσης· 
στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ζητείται 
ενδεχομένως βοήθεια από υφιστάμενα 
όργανα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα εν 
λόγω όργανα συνεργάζονται ενεργώς για 
την επίλυση διασυνοριακών διαφορών.

2. Τα κράτη μέλη προτρέπουν τα όργανα 
αυτά να συνεργάζονται μεταξύ τους 
προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 
επίλυση διασυνοριακών διαφορών που 
αφορούν συμβάσεις πίστωσης.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στο άρθρο 24 της οδηγίας  για την καταναλωτική πίστη.

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 4, στο άρθρο 8 παράγραφος 
4, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 
10 παράγραφος 3, στο άρθρο 14 
παράγραφος 5 και στο άρθρο 16 
παράγραφος 2, για αόριστη διάρκεια μετά 
τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας.

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους που 
θεσπίζονται στο παρόν άρθρο.

2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 9, 
παράγραφος 3, στοιχεία δ) και ε) και 12, 
παράγραφος 5  ανατίθεται στην Επιτροπή
από ….* 

3. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ανατίθενται στην Επιτροπή
υπόκειται στις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 27 και 28.

3. Η ανάθεση εξουσιών σύμφωνα με τα 
άρθρα 9, παράγραφος 3, στοιχεία δ) και 
ε) και 12 παράγραφος 5, μπορεί να 
ανακληθεί οποτεδήποτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις 
ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
3α. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
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συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
3β. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 9 
παράγραφος 3, στοιχεία δ) και ε) και 12, 
παράγραφος 5 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν από κοινού 
την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 
αντιρρήσεις. Κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες.
_______________
 Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 διαγράφεται
Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 4, στο άρθρο 8 
παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 
3, στο άρθρο 10 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 14 παράγραφος 5 και στο άρθρο 16 
παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2. Το όργανο που κίνησε εσωτερική 
διαδικασία για να αποφασίσει αν 
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πρόκειται να ανακαλέσει την 
εξουσιοδότηση ενημερώνει τον άλλο 
νομοθέτη και την Επιτροπή, το αργότερο 
έναν μήνα πριν από τη λήψη της τελικής 
απόφασης, αναφέροντας τις 
εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης, 
καθώς και τους λόγους της ανάκλησης.
3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
την οποία διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις προηγούμενες τροποποιήσεις.

Τροπολογία 88

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται
Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσμίας 
δύο μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά έναν μήνα.
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2. Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις έναντι της 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τίθεται σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία που προβλέπεται στις 
διατάξεις της. Η κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη 
λήξη της εν λόγω προθεσμίας, εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει 
την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να 
διατυπώσουν αντιρρήσεις.
3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διατυπώσει αντιρρήσεις έναντι 
της εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 
1, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το 
όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης 
εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

Or. de

Τροπολογία 89

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτακτικός χαρακτήρας της παρούσας 
οδηγίας

Εναρμόνιση και επιτακτικός χαρακτήρας 
της παρούσας οδηγίας

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στο άρθρο 22 της οδηγίας  για την καταναλωτική πίστη.
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Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Εφόσον η παρούσα οδηγία περιέχει 
εναρμονισμένες διατάξεις, τα κράτη μέλη 
δεν μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν 
στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεις που 
παρεκκλίνουν από τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στην οδηγία για τις καταναλωτικές πιστώσεις.

Τροπολογία 91

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου οι καταναλωτές να μην 
στερούνται της προστασίας που τους 
παρέχει η παρούσα οδηγία, εξαιτίας της 
επιλογής δικαίου τρίτης χώρας ως 
εφαρμοστέου δικαίου της σύμβασης 
πίστωσης.

3. Εάν η σύμβαση πίστωσης συνδέεται 
στενά με την επικράτεια ενός ή 
περισσοτέρων κρατών μελών, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου οι καταναλωτές να μην 
στερούνται της προστασίας που τους 
παρέχει η παρούσα οδηγία εξ αιτίας της 
επιλογής δικαίου τρίτης χώρας ως 
εφαρμοστέου δικαίου της σύμβασης 
πίστωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στο άρθρο 22, παράγραφος 4 της οδηγίας  για την καταναλωτική πίστη.
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Τροπολογία 92

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30α
Μεταβατικά μέτρα

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις πίστωσης που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος των 
εθνικών εφαρμοστικών μέτρων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στο άρθρο 30 της οδηγίας  για την καταναλωτική πίστη.

Τροπολογία 93

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – παράγραφος ΙΙ – στοιχείο ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) Όσον αφορά τις συμβάσεις πίστωσης για 
τις οποίες συμφωνείται σταθερό επιτόκιο 
χορηγήσεων σε σχέση με την αρχική 
περίοδο, στο τέλος της οποίας καθορίζεται 
νέο επιτόκιο χορηγήσεων το οποίο εν 
συνεχεία προσαρμόζεται περιοδικά βάσει 
συμφωνηθέντος δείκτη, ο υπολογισμός του 
συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου 
βασίζεται στην παραδοχή ότι, στο τέλος 
της περιόδου για την οποία έχει καθορισθεί 
σταθερό επιτόκιο χορηγήσεων, το επιτόκιο 
χορηγήσεων είναι ίσο προς εκείνο που 
ισχύει κατά τον χρόνο υπολογισμού του 
συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου, 
βάσει της αξίας του συμφωνηθέντος δείκτη 
κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

ι) Όσον αφορά τις συμβάσεις πίστωσης για 
τις οποίες συμφωνείται σταθερό επιτόκιο 
χορηγήσεων σε σχέση με την αρχική 
περίοδο, στο τέλος της οποίας καθορίζεται 
νέο επιτόκιο χορηγήσεων το οποίο εν 
συνεχεία προσαρμόζεται περιοδικά βάσει 
συμφωνηθέντος δείκτη, ο υπολογισμός του 
συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου 
βασίζεται στην παραδοχή ότι, στο τέλος 
της περιόδου για την οποία έχει καθορισθεί 
σταθερό επιτόκιο χορηγήσεων, το επιτόκιο 
χορηγήσεων είναι ίσο προς εκείνο που 
ισχύει κατά τον χρόνο υπολογισμού του 
συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου, 
βάσει της αξίας του συμφωνηθέντος δείκτη 
κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν 
είναι, ωστόσο, μικρότερο από το ύψος 
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του σταθερού επιτοκίου χορηγήσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις προηγούμενες τροποποιήσεις.

Τροπολογία 94

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Α – Υπόδειγμα δελτίου ESIS – Σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Επιτόκιο 3. Επιτόκιο
Το ΣΕΠΠΕ είναι το συνολικό κόστος του 
δανείου, που εκφράζεται ως ετήσιο 
ποσοστό. Το ΣΕΠΠΕ σας βοηθάει να 
συγκρίνετε διαφορετικές προσφορές. Το 
ΣΕΠΠΕ για το δάνειό σας είναι [ΣΕΠΠΕ]. 
Περιλαμβάνει τα εξής:

Το ΣΕΠΠΕ είναι το συνολικό κόστος του 
δανείου, που εκφράζεται ως ετήσιο 
ποσοστό. Το ΣΕΠΠΕ σας βοηθάει να 
συγκρίνετε διαφορετικές προσφορές. Το 
ΣΕΠΠΕ για το δάνειό σας είναι [ΣΕΠΠΕ]. 
Περιλαμβάνει τα εξής:

Επιτόκιο [τιμή επί τοις εκατό] Επιτόκιο χορηγήσεων [τιμή επί τοις 
εκατό]

[Άλλες συνιστώσες του ΣΕΠΠΕ] [Άλλες συνιστώσες του ΣΕΠΠΕ]

Or. de

Τροπολογία 95

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Α – Υπόδειγμα δελτίου ESIS – Σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Πρόωρη εξόφληση 8. Πρόωρη εξόφληση

(Κατά περίπτωση) Δεν έχετε δυνατότητα 
πρόωρης εξόφλησης του δανείου.

(Κατά περίπτωση) Δεν έχετε δυνατότητα 
πρόωρης εξόφλησης του δανείου.

(Κατά περίπτωση) Έχετε δυνατότητα 
πρόωρης εξόφλησης ολόκληρου του 
δανείου ή ενός μέρους του.

(Κατά περίπτωση) Έχετε δυνατότητα 
πρόωρης εξόφλησης ολόκληρου του 
δανείου ή ενός μέρους του.

(Κατά περίπτωση) [Όροι] (Κατά περίπτωση) [Όροι]
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[Διαδικασία] [Διαδικασία]
(Κατά περίπτωση) Χρέωση εξόδου: (Κατά περίπτωση) Αποζημίωση:

(Κατά περίπτωση) Εάν αποφασίσετε 
πρόωρη εξόφληση του παρόντος δανείου, 
επικοινωνήστε μαζί μας για να 
επιβεβαιώσουμε το ακριβές ποσό της 
χρέωσης εξόδου στη δεδομένη στιγμή.

(Κατά περίπτωση) Εάν αποφασίσετε 
πρόωρη εξόφληση του παρόντος δανείου, 
επικοινωνήστε μαζί μας για να 
επιβεβαιώσουμε το ακριβές ποσό της 
αποζημίωσης για προκληθείσες δαπάνες 
και απώλεια τόκων στη δεδομένη στιγμή.

Or. de

Τροπολογία 96

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Α – Υπόδειγμα δελτίου ESIS – Σημείο 14 – δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(Κατά περίπτωση) Το επιτόκιο του δανείου 
δεν παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του δανείου.

(Κατά περίπτωση) Το επιτόκιο του δανείου 
δεν παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του δανείου. Μπορεί να αυξηθεί
σημαντικά μετά την πάροδο του χρόνου 
ισχύος του σταθερού επιτοκίου.

Or. de

Τροπολογία 97

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Α – Υπόδειγμα δελτίου ESIS – Σημείο 14 – πέμπτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα χρειαστεί επίσης να πληρώσετε και 
άλλους φόρους και έξοδα (κατά 
περίπτωση), π.χ. αμοιβή
συμβολαιογράφου.

Θα χρειαστεί επίσης να πληρώσετε και 
άλλους φόρους και έξοδα  για την 
εξασφάλιση της πίστωσης (κατά 
περίπτωση), π.χ. τέλη μεταγραφής, αμοιβή 
συμβολαιογράφου.

Or. de
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Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Α – Υπόδειγμα δελτίου ESIS – Σημείο 14 – έβδομη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(Κατά περίπτωση) Το σπίτι σας μπορεί να 
κατασχεθεί εάν δεν είστε συνεπής με τις 
πληρωμές σας.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις προηγούμενες τροποποιήσεις.

Τροπολογία 99

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Α – Υπόδειγμα δελτίου ESIS – Σημείο 14 – όγδοη περίπτωση 
(νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση σύμβασης πίστωσης στο 
πλαίσιο της οποίας τα ποσά που 
καταβάλλει ο καταναλωτής δεν οδηγούν 
στην άμεση εξόφληση του χρέους σε 
σχέση με το συνολικό ποσό της πίστωσης, 
αλλά χρησιμοποιούνται για τον 
σχηματισμό κεφαλαίου, επισημαίνεται ότι 
η σύμβαση πίστωσης ή η 
συμπληρωματική σύμβαση, δεν 
προβλέπουν εγγύηση εξόφλησης του 
συνολικού ποσού της πίστωσης που 
αναλαμβάνεται, εκτός εάν δοθεί τέτοια 
εγγύηση.

Or. de
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Τροπολογία 100

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Β – Παράγραφος 3 – Σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Επιπλέον του επιτοκίου, αναγράφονται 
όλα τα λοιπά έξοδα που περιλαμβάνονται 
στο ΣΕΠΠΕ (ονομασία και ισοδυναμία σε 
ποσοστό επί τοις εκατό). Όπου δεν είναι 
δυνατόν να αναφερθεί το ποσοστό επί τοις 
εκατό για έκαστο από τα έξοδα αυτά ή δεν 
έχει νόημα, ο πιστωτικός φορέας παρέχει 
συνολικό ποσοστό.

(1) Επιπλέον του επιτοκίου χορηγήσεων, 
αναγράφονται όλα τα λοιπά έξοδα που 
περιλαμβάνονται στο ΣΕΠΠΕ (ονομασία 
και ισοδυναμία σε ποσοστό επί τοις 
εκατό). Όπου δεν είναι δυνατόν να 
αναφερθεί το ποσοστό επί τοις εκατό για 
έκαστο από τα έξοδα αυτά ή δεν έχει 
νόημα, ο πιστωτικός φορέας παρέχει 
συνολικό ποσοστό. Όταν έχει συμφωνηθεί
για ένα αρχικό χρονικό διάστημα ένα
σταθερό επιτόκιο χορηγήσεων, το οποίο 
μετά τη πάροδό του πρέπει να 
προσαρμοστεί με βάση ένα 
συμφωνηθέντα δείκτη, πρέπει να 
επισημαίνεται ρητώς ότι το επιτόκιο 
χορηγήσεων και το συνολικό ετήσιο 
πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης 
μπορούν να υπερβούν σημαντικά το 
σταθερό επιτόκιο χορηγήσεων και το 
αρχικό συνολικό ετήσιο πραγματικό 
ποσοστό επιβάρυνσης.

Or. de

Τροπολογία 101

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Β – Παράγραφος 8 – Σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Εάν προβλέπεται χρέωση εξόδου για 
πρόωρη εξόφληση, ο πιστωτικός φορέας 
εφιστά την προσοχή του δανειολήπτη στο 
γεγονός αυτό και αναφέρει το ποσό της 
χρέωσης. Σε περίπτωση που το ποσό της 
χρέωσης εξόδου εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες, όπως το ποσό της εξόφλησης 
ή το ισχύον επιτόκιο κατά τη στιγμή της 
πρόωρης εξόφλησης, ο πιστωτικός φορέας 

(2) Εάν προβλέπεται αποζημίωση για 
πρόωρη εξόφληση, ο πιστωτικός φορέας 
εφιστά την προσοχή του δανειολήπτη στο 
γεγονός αυτό και αναφέρει το ποσό της 
αποζημίωσης. Σε περίπτωση που το ποσό 
της αποζημίωσης εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες, όπως το ποσό της 
εξόφλησης ή το ισχύον επιτόκιο κατά τη 
στιγμή της πρόωρης εξόφλησης, ο 
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αναφέρει πώς θα υπολογιστεί η χρέωση
εξόδου. Ο πιστωτικός φορέας παρουσιάζει 
τότε τουλάχιστον δύο ενδεικτικά 
παραδείγματα, ώστε να δείξει στον 
δανειολήπτη το επίπεδο της χρέωσης 
εξόδου με βάση διάφορα πιθανά σενάρια.

πιστωτικός φορέας αναφέρει πώς θα 
υπολογιστεί η αποζημίωση. Ο πιστωτικός 
φορέας παρουσιάζει τότε τουλάχιστον δύο 
ενδεικτικά παραδείγματα, ώστε να δείξει 
στον δανειολήπτη το επίπεδο της 
αποζημίωσης με βάση διάφορα πιθανά 
σενάρια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις προηγούμενες τροποποιήσεις.


