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LYHYET PERUSTELUT

EU ei ole toistaiseksi antanut säädöksiä kiinnitysluotoista. On syytä mainita maaliskuussa 
2001 julkaistut vapaaehtoiset menettelysäännöt, jotka koskevat asuntolainasopimuksia 
(komission suositus 2001/193/EY). Kulutusluottoja koskevan direktiivin (2008/48/EY) 
säännökset eivät koske kiinnityksin varmennettuja luottoja. Jäsenvaltiot ovat tosin soveltaneet 
joitakin tämän direktiivin säännöksiä myös kiinnityksin varmennettuihin luottoihin.

Sisämarkkinoiden kannalta kiinnitysluottomarkkinat ovat hyvin merkittävät, mutta ne eivät 
ole toistaiseksi tai eivät juuri lainkaan integroituneet sisämarkkinoille. Rajatylittävässä 
luotonotossa – myös kulutusluottoja koskevassa luotonotossa – on yleisesti ongelmia, kuten 
kielivaikeudet, erilaiset rahoituskulttuurit ja alueelliset luottamussuhteet, ja näiden ongelmien 
ohella asunto-omaisuutta koskeviin luottoihin liittyy vielä lisäesteitä, kuten mittavat erot 
jäsenvaltioiden kiinteistöoikeudessa, arviointia koskevissa säädöksissä, kiinteistökirjoja ja 
kiinnityksiä koskevassa lainsäädännössä tai pakkotäytäntöä koskevassa lainsäädännössä. 
Direktiiviehdotuksessa ei puututa näihin esteisiin eikä niitä poisteta edes keskipitkällä 
aikavälillä. Siksi komission kanssa on oltava samaa mieltä siitä, että mahdollisuudet 
sisämarkkinoiden luomiseen ovat etenkin kuluttajien kannalta hyvin rajoittuneet, että 
yhdenmukaistaminen olisi käynnistettävä maltillisesti ja vain tietyissä puitteissa. Lisäksi on 
todettava, että finanssikriisin kannalta pääomamarkkinalainsäädäntöä koskevat muut aloitteet 
ovat tärkeämpiä kuin nyt käsiteltävänä oleva ehdotus. 

Kuluttajansuojan kannalta on aluksi syytä todeta, että talon ostaminen ja sen rahoitus on 
monille kansalaisille koko elämän suurin investointi, ja siksi tätä kauppaa on suojeltava 
erityisesti. Kansalaiset ovat yleisesti ottaen tietoisia tapahtuman mittavuudesta ja hankkivat 
tietoja ja kyselevät neuvoja. Kulutusluotoissa taas on kyse pikemminkin tyypiteltyjen ja myös 
yli rajojen käytettävien tuotteiden massamyynnistä, jolloin kokematon kuluttaja saattaa 
yllättyä. Asunto-omaisuutta koskevissa luotoissa ja kiinnitysluotoissa on puolestaan kyse 
tuotteiden monimuotoisuuden säilyttämistä, täysivaltaisen kansalaisen sopimusvapautta sekä 
tarjoajien välistä kilpailua koskevien näkökohtien asettamisesta etusijalle.
Ylimitoitetulla Euroopan tason sääntelyllä ei pitäisi rajoittaa kuluttajien mahdollisuuksia ottaa 
oma tilanteensa erityispiirteet huomioon luotonantajan kanssa sovittavien yksittäisten 
sopimusmääräysten avulla tai turvautumalla puolueettoman tahon antamiin neuvoihin etenkin, 
kun otetaan huomioon, että rajatylittäviä vaikutuksia olisi rajoitettava. 

Vaikka kulutusluottoja koskevan direktiiviin piiriin kuuluvalla alalla ja ehdotetulla asunto-
omaisuutta koskevista luotoista ja kiinnitysluotoista annettavan direktiivin piiriin kuuluvalla 
alalla on eroja, olisi huolehdittava siitä, että joskaan säännökset eivät voi olla identtisiä, 
samoihin kohtiin ei saisi kuitenkaan soveltaa erilaista sääntelyä, jos käsiteltävä asiasisältö on 
sama. 
Monet jäsenvaltiot ovat panneet kulutusluottoja koskevan direktiivin säännökset täytäntöön 
siten, että ne pätevät myös kiinnityksillä varmennettuihin luottoihin. Tämä olisi otettava 
huomioon.

Rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta on turha tiukentaa säännöksiä kulutusluottoja 
koskevan direktiivin säännöksiin verrattuna, koska vakauteen vaikuttavat jo esimerkiksi 
pankkivalvontaa, omaa pääomaa koskevia vaatimuksia sekä arvopaperisointia koskevat, jo 
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päätetyt toimet, jotka soveltuvat paremmin välineiksi tässä kysymyksessä. Esittelijä viittaa 
tässä yhteydessä komission 20. heinäkuuta 2011 julkaisemaan ehdotukseen, joka koskee 
Baselin pankkivalvontakomitean suosituksen täytäntöönpanoa (Basel III)1.
Komissio on käyttänyt vihreässä ja valkoisessa kirjassa "kiinnitysluotto" -ilmausta, kun taas 
käsiteltävän olevaa direktiiviehdotusta kuvataan direktiiviksi "asunto-omaisuutta koskevista 
luottosopimuksista". Tämä sanamuoto on yhtä harhaanjohtava kuin 1 artikla. Toisaalta 
ehdotus kattaa – mikä ei käy ilmi ensi yrityksellä – vain kulutusluottoja koskevat sopimukset, 
mutta toisaalta se ei rajoitu asunto-omaisuutta koskeviin luottosopimuksiin, vaan kohteena 
ovat kaikki kiinteistöpankkioikeudella suojatut kulutusluottosopimukset, myös siinäkin 
tapauksessa, että niillä rahoitetaan esimerkiksi suurien toimitilojen, henkilöauton tai 
osakkeiden ostamista tai ne on tarkoitettu henkilökohtaiseksi luotoksi, mikä on hyvin 
tavanomaista eräissä jäsenvaltioissa. 

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

asunto-omaisuutta koskevista 
luottosopimuksista

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

asunto-omaisuutta koskevista 
luottosopimuksista ja 
kiinnitysluottosopimuksista 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. de

                                               
1 KOM(2011) 0453, KOM(2011) 0452.
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio ryhtyi maaliskuussa 2003 
kartoittamaan kiinteää asunto-omaisuutta 
koskevien luottosopimusten 
sisämarkkinaesteitä ja arvioimaan niiden 
vaikutuksia. Vuonna 2007 se antoi 
valkoisen kirjan EU:n 
kiinnelainamarkkinoiden yhdentymisestä. 
Valkoisessa kirjassa se ilmoitti aikovansa 
arvioida, mitä vaikutuksia olisi muun 
muassa niillä toimintavaihtoehdoilla, jotka 
koskevat ennen sopimuksen tekoa 
annettavia tietoja, luottotietokantoja, 
luottokelpoisuutta, vuosikorkoa ja 
neuvontaa. Komissio perusti myös 
luottotietokysymyksiä käsittelevän 
asiantuntijaryhmän avustamaan sitä 
sellaisten toimenpiteiden valmistelussa, 
joilla voidaan parantaa luottotietojen 
saatavuutta, vertailtavuutta ja 
täydellisyyttä. Lisäksi käynnistettiin 
tutkimuksia sellaisten luotonvälittäjien ja 
luottolaitoksiin kuulumattomien 
luotonantajien tehtävästä ja toiminnasta, 
jotka tarjoavat kiinteää asunto-omaisuutta 
koskevia luottosopimuksia.

(1) Komissio ryhtyi maaliskuussa 2003 
kartoittamaan kiinteää asunto-omaisuutta 
koskevien luottosopimusten ja 
kiinnitysluottosopimusten 
sisämarkkinaesteitä ja arvioimaan niiden 
vaikutuksia. Vuonna 2007 se antoi 
valkoisen kirjan EU:n 
kiinnelainamarkkinoiden yhdentymisestä. 
Valkoisessa kirjassa se ilmoitti aikovansa 
arvioida, mitä vaikutuksia olisi muun 
muassa niillä toimintavaihtoehdoilla, jotka 
koskevat ennen sopimuksen tekoa 
annettavia tietoja, luottotietokantoja, 
luottokelpoisuutta, vuosikorkoa ja 
neuvontaa. Komissio perusti myös 
luottotietokysymyksiä käsittelevän 
asiantuntijaryhmän avustamaan sitä 
sellaisten toimenpiteiden valmistelussa, 
joilla voidaan parantaa luottotietojen 
saatavuutta, vertailtavuutta ja 
täydellisyyttä. Lisäksi käynnistettiin 
tutkimuksia sellaisten luotonvälittäjien ja 
luottolaitoksiin kuulumattomien 
luotonantajien tehtävästä ja toiminnasta, 
jotka tarjoavat kiinteää asunto-omaisuutta 
koskevia luottosopimuksia ja 
kiinnitysluottosopimuksia.

Or. de

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Sisämarkkinat käsittävät (2) Sisämarkkinat käsittävät 
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perussopimuksen mukaan alueen, jolla ei 
ole sisäisiä rajoja ja jolla taataan tavaroiden 
ja palvelujen vapaa liikkuvuus sekä 
sijoittautumisvapaus. Avoimempien ja 
tehokkaampien luottomarkkinoiden 
kehittäminen tällä alueella vaikuttaa 
ratkaisevasti rajatylittävän toiminnan 
kehittymiseen ja kiinteää asunto-
omaisuutta koskevien luottosopimusten 
sisämarkkinoiden toteutumiseen. Eri 
jäsenvaltioiden lainsäädännöissä on 
merkittäviä eroja sen suhteen, millaisia 
menettelytapoja sovelletaan kiinteää 
asunto-omaisuutta koskevien 
luottosopimusten tekemiseen. Eroja on
myös sellaisten luotonvälittäjien ja 
luottolaitoksiin kuulumattomien 
luotonantajien sääntelyssä ja valvonnassa, 
jotka tarjoavat kiinteää asunto-omaisuutta 
koskevia luottosopimuksia. Tällaiset erot 
luovat esteitä, jotka rajoittavat 
rajatylittävää toimintaa kysyntä- ja 
tarjontapuolella, vähentävät siten kilpailua 
ja valinnanvapautta markkinoilla, lisäävät 
palveluntarjoajien luotonantokustannuksia 
ja estävät jopa niiden toiminnan 
harjoittamisen.

perussopimuksen mukaan alueen, jolla ei 
ole sisäisiä rajoja ja jolla taataan tavaroiden 
ja palvelujen vapaa liikkuvuus sekä 
sijoittautumisvapaus. Avoimempien ja 
tehokkaampien luottomarkkinoiden 
kehittäminen tällä alueella vaikuttaa 
ratkaisevasti rajatylittävän toiminnan 
kehittymiseen ja kiinteää asunto-
omaisuutta koskevien luottosopimusten ja 
kiinnitysluottosopimusten 
sisämarkkinoiden toteutumiseen. Eri 
jäsenvaltioiden lainsäädännöissä on 
merkittäviä eroja sen suhteen, millaisia 
menettelytapoja sovelletaan kiinteää 
asunto-omaisuutta koskevien 
luottosopimusten ja 
kiinnitysluottosopimusten tekemiseen. 
Eroja on myös sellaisten luotonvälittäjien 
ja luottolaitoksiin kuulumattomien 
luotonantajien sääntelyssä ja valvonnassa, 
jotka tarjoavat kiinteää asunto-omaisuutta 
koskevia luottosopimuksia ja 
kiinnitysluottosopimuksia. Tällaiset erot 
luovat esteitä, jotka rajoittavat 
rajatylittävää toimintaa kysyntä- ja 
tarjontapuolella, vähentävät siten kilpailua 
ja valinnanvapautta markkinoilla, lisäävät 
palveluntarjoajien luotonantokustannuksia 
ja estävät jopa niiden toiminnan 
harjoittamisen.

Or. de

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Aloilla, jotka eivät kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan, jäsenvaltioilla 
olisi oltava vapaus pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön kansallista lainsäädäntöä. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön kansallisia 

(7) Aloilla, jotka eivät kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan, jäsenvaltioilla 
olisi oltava vapaus pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön kansallista lainsäädäntöä. 
Jäsenvaltioiden olisi erityisesti voitava 
pitää voimassa tai ottaa käyttöön 
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säännöksiä sellaisilla aloilla kuin 
luottosopimusten pätevyyttä koskeva 
sopimusoikeus, omaisuuden arviointi, 
merkintä kiinteistökirjaan, sopimustiedot, 
sopimuksen teon jälkeistä vaihetta 
koskevat kysymykset ja 
maksulaiminlyöntien käsittely.

kansallisia säännöksiä sellaisilla aloilla 
kuin luottosopimusten pätevyyttä koskeva 
sopimusoikeus, esineoikeus, omaisuuden 
arviointi, merkintä kiinteistökirjaan, 
sopimustiedot, sopimuksen teon jälkeistä 
vaihetta koskevat kysymykset ja 
maksulaiminlyöntien käsittely.

Or. de

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tämän direktiivin tavoitteena on 
varmistaa, että kaikilla kuluttajille 
tarjottavilla luotoilla on hyvä suoja. Sen 
vuoksi sitä olisi sovellettava luottoihin, 
joiden vakuutena on kiinteistö tai joita 
käytetään asunto-omaisuuden ostamiseen 
joissakin jäsenvaltioissa, sekä asunto-
omaisuuden kunnostamiseen tarkoitettuihin 
luottoihin, joihin ei sovelleta 
kulutusluottosopimuksista ja neuvoston 
direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 
23 päivänä huhtikuuta 2008 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2008/48/EY, jossa vahvistetaan 
kulutusluottosopimuksia koskevat säännöt 
unionin tasolla. Tätä direktiiviä ei tulisi 
kuitenkaan soveltaa tietyntyyppisiin 
luottosopimuksiin, joilla työnantaja 
myöntää työntekijöilleen luottoa tietyissä 
tilanteissa direktiivissä 2008/48/EY jo 
säädetyn mukaisesti. 

(9) Tämän direktiivin tavoitteena on 
varmistaa, että kaikilla kuluttajille 
tarjottavilla luotoilla on hyvä suoja. Sen 
vuoksi sitä olisi sovellettava joissakin 
jäsenvaltioissa käytettyihin kiinnityksillä 
varmennettuihin tai kiinteistön 
rahoittamiseen tarkoitettuihin 
kulutusluottosopimuksiin, sekä asunto-
omaisuuden kunnostamiseen tarkoitettuihin 
luottoihin, joihin ei sovelleta 
kulutusluottosopimuksista ja neuvoston 
direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 
23 päivänä huhtikuuta 2008 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2008/48/EY, jossa vahvistetaan 
kulutusluottosopimuksia koskevat säännöt
unionin tasolla. Tätä direktiiviä ei tulisi 
kuitenkaan soveltaa tietyntyyppisiin 
luottosopimuksiin, joilla työnantaja 
myöntää työntekijöilleen luottoa tietyissä 
tilanteissa direktiivissä 2008/48/EY jo 
säädetyn mukaisesti. 

Or. de
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Lisäksi tätä direktiiviä ei pitäisi 
direktiivin 2008/48/EY mukaisesti 
soveltaa kiinteää asunto-omaisuutta 
koskeviin luottosopimuksiin ja 
kiinnitysluottosopimuksiin, joiden arvo on 
yli 2 miljoonaa euroa. Soveltamisalan 
ulkopuolelle olisi jätettävä myös 
maksunlykkäystä koskevat sopimukset, 
vuokraus- tai leasingsopimukset, 
luottosopimukset, jotka myönnetään 
tilinylitysmahdollisuutena, korottomat ja 
maksuttomat luottosopimukset, 
arvopaperiyhtiöiden kanssa tehtävät 
luottosopimukset, sovintoratkaisuun 
perustuvat luottosopimukset, 
luottosopimukset, joiden kohteena on 
vastikkeeton maksunlykkäys, ja 
luottosopimukset, joita voidaan 
säännösten nojalla tehdä vain rajatun 
asiakaskunnan kanssa. 

Or. de

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Samalla on tärkeää ottaa huomioon 
kiinteää asunto-omaisuutta koskevien 
luottosopimusten erityispiirteet, joiden 
vuoksi on aiheellista soveltaa eriytettyä 
lähestymistapaa. Kiinteää asunto-
omaisuutta koskevien luottosopimusten 
luonteen ja niiden kuluttajille 
mahdollisesti aiheuttamien seurausten 
vuoksi mainosmateriaalien ja ennen 

(14) Samalla on tärkeää ottaa huomioon 
kiinteää asunto-omaisuutta koskevien 
luottosopimusten erityispiirteet, joiden 
vuoksi on aiheellista soveltaa eriytettyä 
lähestymistapaa. Sen lisäksi, että ennen 
sopimuksen tekoa annetaan yksilöllisiä 
tietoja, olisi myös aina asetettava saataville 
ennen sopimuksen tekoa annettavat yleiset 
tiedot, sillä tämä on jo ollut vapaaehtoisena 
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sopimuksen tekoa annettavien 
yksilöllisten tietojen olisi sisällettävä 
erityisiä riskivaroituksia esimerkiksi 
vakuuden asettamisen luonteesta ja 
seurauksista. Sen lisäksi, että ennen 
sopimuksen tekoa annetaan yksilöllisiä 
tietoja, olisi myös aina asetettava saataville 
ennen sopimuksen tekoa annettavat yleiset 
tiedot, sillä tämä on jo ollut vapaaehtoisena 
käytäntönä asuntolainoissa tällä 
toimialalla. Eriytettyä lähestymistapaa 
voidaan perustella myös sillä, että se antaa 
mahdollisuuden ottaa huomioon 
finanssikriisin antamat opetukset ja 
varmistaa siten, että laina pannaan alkuun 
järkevällä tavalla. Tältä osin olisi 
tiukennettava luottokelpoisuuden 
arviointia koskevia säännöksiä 
kulutusluottoihin verrattuna ja 
luotonvälittäjien olisi annettava tarkempia 
tietoja asemastaan ja suhteestaan 
luotonantajiin mahdollisten eturistiriitojen 
tunnistamiseksi. Toimilupien myöntäminen 
toimijoille, jotka osallistuvat kiinteää 
asunto-omaisuutta koskevien 
luottosopimusten alkuunpanemiseen, sekä 
näiden toimijoiden rekisteröinti ja valvonta 
olisi myös suoritettava asianmukaisesti.

käytäntönä asuntolainoissa tällä 
toimialalla. Eriytettyä lähestymistapaa 
voidaan perustella myös sillä, että se antaa 
mahdollisuuden ottaa huomioon 
finanssikriisin antamat opetukset ja 
varmistaa siten, että laina pannaan alkuun 
järkevällä tavalla. Luottokelpoisuus olisi 
tarkistettava direktiivin 2008/48/EY 
säännösten mukaisesti. Luotonvälittäjien 
olisi annettava tarkempia tietoja 
asemastaan ja suhteestaan luotonantajiin 
mahdollisten eturistiriitojen 
tunnistamiseksi. Toimilupien myöntäminen 
toimijoille, jotka osallistuvat kiinteää 
asunto-omaisuutta koskevien 
luottosopimusten alkuunpanemiseen, sekä 
näiden toimijoiden rekisteröinti ja valvonta 
olisi myös suoritettava asianmukaisesti.

Or. de

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sovellettavan oikeudellisen kehyksen 
ansiosta kuluttajien olisi voitava luottaa 
siihen, että luotonantajat ja luotonvälittäjät 
toimivat kuluttajan etujen mukaisesti. 
Keskeinen tekijä kuluttajien luottamuksen 
varmistamisessa on se, että alalta vaaditaan 
suurta tasapuolisuutta, rehellisyyttä ja 
ammattimaisuutta. Vaikka tässä 

(16) Sovellettavan oikeudellisen kehyksen 
ansiosta kuluttajien olisi voitava luottaa 
siihen, että luotonantajat ja luotonvälittäjät 
ottavat kuluttajien edut ja oikeudet 
huomioon. Keskeinen tekijä kuluttajien 
luottamuksen varmistamisessa on se, että 
alalta vaaditaan suurta tasapuolisuutta, 
rehellisyyttä ja ammattimaisuutta. Vaikka 
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direktiivissä olisi edellytettävä, että 
asianmukainen tietämys ja pätevyys 
osoitetaan laitoksen tasolla, jäsenvaltioilla 
olisi myös oltava vapaus ottaa käyttöön tai 
pitää yllä vastaavia yksittäisiin 
luonnollisiin henkilöihin sovellettavia 
vaatimuksia.

tässä direktiivissä olisi edellytettävä, että 
asianmukainen tietämys ja pätevyys 
osoitetaan laitoksen tasolla, jäsenvaltioilla 
olisi myös oltava vapaus ottaa käyttöön tai 
pitää yllä vastaavia yksittäisiin 
luonnollisiin henkilöihin sovellettavia 
vaatimuksia.

Or. de

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Saadakseen kuluttajat kiinnostumaan 
tietystä tuotteesta luotonantajat ja 
luotonvälittäjät käyttävät usein mainoksia, 
joissa mainostetaan monesti erityisehtoja. 
Sen vuoksi kuluttajia olisi suojattava 
sopimattomilta ja harhaanjohtavilta 
menettelyiltä, ja heillä olisi oltava 
mahdollisuus verrata mainoksia. Jotta he 
voisivat verrata eri tarjouksia, tarvitaan 
erityisiä säännöksiä kiinteää asunto-
omaisuutta koskevien luottosopimusten 
mainostamisesta sekä luettelo kuluttajille 
suunnattuihin mainoksiin ja 
markkinointiaineistoon sisällytettävistä 
tiedoista. Tällaisissa säännöksissä 
otettaisiin huomioon kiinteää asunto-
omaisuutta koskevien luottosopimusten 
erityispiirteet kuten se seikka, että 
kuluttaja voi menettää asunto-
omaisuutensa, jos lainan takaisinmaksuja 
ei suoriteta. Jäsenvaltioilla olisi 
kansallisessa lainsäädännössään edelleen 
oltava mahdollisuus asettaa tai pitää 
voimassa sellaista mainontaa koskevia 
tiedonantovaatimuksia, jossa ei anneta 
tietoja luoton kustannuksista.

(17) Saadakseen kuluttajat kiinnostumaan 
tietystä tuotteesta luotonantajat ja 
luotonvälittäjät käyttävät usein mainoksia, 
joissa mainostetaan monesti erityisehtoja. 
Sen vuoksi kuluttajia olisi suojattava 
sopimattomilta ja harhaanjohtavilta 
menettelyiltä, ja heillä olisi oltava 
mahdollisuus verrata mainoksia. Jotta he 
voisivat verrata eri tarjouksia, tarvitaan 
erityisiä tyhjentäviä säännöksiä kiinteää 
asunto-omaisuutta koskevien 
luottosopimusten ja 
kiinnitysluottosopimusten mainostamisesta 
sekä luettelo kuluttajille suunnattuihin 
mainoksiin ja markkinointiaineistoon 
sisällytettävistä tiedoista, ja mainonnassa 
on tuotava esille korko ja kustannukset.
Muutoin jäsenvaltioiden olisi voitava 
säätää tiedonantovaatimuksista 
kansallisessa lainsäädännössään. 
Tällaisissa säännöksissä on otettava
huomioon kiinteää asunto-omaisuutta 
koskevien luottosopimusten erityispiirteet. 

Or. de
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Kuluttaja voi vielä tarvita lisäapua 
voidakseen päättää, mikä luottosopimus 
tarjottujen tuotteiden joukosta soveltuu 
parhaiten hänen tarpeisiinsa ja 
taloudelliseen tilanteeseensa.
Luotonantajien ja luotonvälittäjien, jos 
liiketoimi toteutetaan luotonvälittäjän 
välityksellä, olisi annettava tällaista apua 
sellaisten luottotuotteiden osalta, joita ne 
tarjoavat kuluttajalle. Kuluttajalle olisi 
yksilöllisellä tavalla selitettävä 
asiaankuuluvat tiedot sekä tarjottujen 
tuotteiden olennaiset ominaisuudet siten, 
että kuluttaja voi ymmärtää niiden 
mahdolliset vaikutukset taloudelliseen 
tilanteeseensa. Jäsenvaltiot voisivat säätää, 
milloin ja missä määrin kuluttajalle on 
annettava tällaisia selityksiä, ottaen 
huomioon erityiset olosuhteet, joissa 
luottoa tarjotaan, kuluttajan avuntarve ja 
yksittäisten luottotuotteiden luonne.

(22) Ennen sopimuksen tekoa 
annettavista tiedoista huolimatta kuluttaja 
voi vielä tarvita lisäapua voidakseen 
päättää, mikä luottosopimus tarjottujen 
tuotteiden joukosta soveltuu parhaiten 
hänen tarpeisiinsa ja taloudelliseen 
tilanteeseensa. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
luotonantajat antavat tällaista apua 
sellaisten luottotuotteiden osalta, joita ne 
tarjoavat kuluttajalle. Tarvittaessa 
kuluttajalle olisi yksilöllisellä tavalla 
selitettävä ennen sopimuksen tekoa 
annettavat asiaankuuluvat tiedot sekä 
tarjottujen tuotteiden olennaiset 
ominaisuudet siten, että kuluttaja voi 
ymmärtää niiden mahdolliset vaikutukset 
taloudelliseen tilanteeseensa. Tapauksen 
mukaan tätä velvollisuutta avustaa 
kuluttajaa olisi sovellettava myös 
luotonvälittäjiin. Jäsenvaltiot voisivat 
säätää, milloin ja missä määrin kuluttajalle 
on annettava tällaisia selityksiä, ottaen 
huomioon erityiset olosuhteet, joissa 
luottoa tarjotaan, kuluttajan avuntarve ja 
yksittäisten luottotuotteiden luonne.

Or. de

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta voidaan edistää (23) Jotta voidaan edistää 
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sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa 
sekä turvata kuluttajansuojan korkea taso 
koko unionissa, on tarpeen varmistaa 
todellista vuosikorkoa koskevien tietojen 
vertailukelpoisuus koko unionissa. 
Kuluttajalle aiheutuviin luoton 
kokonaiskustannuksiin olisi sisällyttävä 
kaikki kustannukset, jotka kuluttajan on 
maksettava luottosopimuksen yhteydessä, 
notaarikuluja lukuun ottamatta. Sen vuoksi 
niihin olisi sisällyttävä korko, palkkiot, 
verot, maksut luotonvälittäjille ja 
kaikenlaiset muut maksut sekä 
vakuutuskustannukset tai muista 
lisätuotteista aiheutuvat kustannukset, jos 
tällaiset tuotteet ovat pakollisia luoton 
saamiseksi markkinoiduin ehdoin. Koska 
todellinen vuosikorko voidaan ilmoittaa 
sopimuksen tekoa edeltävässä vaiheessa 
ainoastaan esimerkin avulla, tällaisen 
esimerkin olisi oltava edustava. Näin ollen 
esimerkistä olisi vaikkapa käytävä ilmi, 
mikä on tarjotun luottosopimuksen 
tavanomainen keskimääräinen kesto ja 
kokonaissumma. Koska todellisen 
vuosikoron laskeminen on monimutkaista 
(esimerkiksi sellaisille luotoille, jotka ovat 
vaihtuvakorkoisia tai joiden kuoletus ei ole 
vakioitua), todellisen vuosikoron 
laskentamenetelmää voitaisiin muuttaa tai 
tarkentaa teknisten sääntelystandardien 
avulla. Näin voitaisiin ottaa huomioon 
tuoteinnovointi. Tässä direktiivissä olisi 
käytettävä samaa todellisen vuosikoron
määritelmää ja laskentamenetelmää kuin 
direktiivissä 2008/48/EY, jotta kuluttajien 
olisi helpompi ymmärtää todellisia 
vuosikorkoja ja verrata niitä. Määritelmät 
ja menetelmät voivat kuitenkin poiketa 
toisistaan tulevaisuudessa, jos direktiiviä 
2008/48/EY muutetaan myöhemmin. 
Jäsenvaltiot voivat vapaasti asettaa kieltoja, 
joiden mukaan luotonantaja ei saa muuttaa 
lainakorkoa yksipuolisesti, tai pitää 
tällaisia kieltoja voimassa.

sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa 
sekä turvata kuluttajansuojan korkea taso 
koko unionissa, on tarpeen varmistaa 
todellista vuosikorkoa koskevien tietojen 
vertailukelpoisuus yhtäläisesti koko 
unionissa. Kuluttajalle aiheutuviin luoton 
kokonaiskustannuksiin olisi sisällyttävä 
kaikki kustannukset, jotka kuluttajan on 
maksettava luottosopimuksen yhteydessä, 
takuuseen liittyviä kustannuksia, kuten 
kirjaamismaksuja tai notaarikuluja lukuun 
ottamatta. Sen vuoksi niihin olisi 
sisällyttävä korko, palkkiot, verot, maksut 
luotonvälittäjille ja kaikenlaiset muut 
maksut sekä vakuutuskustannukset tai 
muista lisätuotteista aiheutuvat 
kustannukset, jos tällaiset tuotteet ovat 
pakollisia luoton saamiseksi markkinoiduin 
ehdoin. Koska todellinen vuosikorko 
voidaan ilmoittaa sopimuksen tekoa 
edeltävässä vaiheessa ainoastaan esimerkin 
avulla, tällaisen esimerkin olisi oltava 
edustava. Näin ollen esimerkistä olisi 
vaikkapa käytävä ilmi, mikä on tarjotun 
luottosopimuksen tavanomainen 
keskimääräinen kesto ja kokonaissumma. 
Koska todellisen vuosikoron laskeminen 
on monimutkaista (esimerkiksi sellaisille 
luotoille, jotka ovat vaihtuvakorkoisia tai 
joiden kuoletus ei ole vakioitua), todellisen 
vuosikoron laskentamenetelmää voitaisiin 
muuttaa tai tarkentaa teknisten 
sääntelystandardien avulla. Näin voitaisiin 
ottaa huomioon tuoteinnovointi. 
Vertailtavuuden vuoksi olisi pyrittävä 
siihen, että todellisen vuosikoron
määritelmä ja laskentamenetelmä olisivat 
mahdollisimman yhtenäisiä tässä 
direktiivissä ja direktiivissä 2008/48/EY.
Todellista vuosikoron laskenta direktiivin 
2008/48/EY mukaisesti saattaa kuitenkin 
johtaa kuluttajaa pahasti harhaan 
luotoissa, joiden korko on aluksi kiinteä. 
Tämä olisi korjattava. Tulevaisuudessa 
poikkeuksia voi olla lisää, jos kumpaakin
direktiiviä on muutettava myöhemmin.
Jäsenvaltiot voivat vapaasti asettaa kieltoja, 
joiden mukaan luotonantaja ei saa muuttaa 
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lainakorkoa yksipuolisesti, tai pitää 
tällaisia kieltoja voimassa.

Or. de

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Luottokelpoisuuden arvioinnin, joka 
antaa kielteisen tuloksen, olisi osoitettava 
luotonantajalle, että kuluttajalla ei ole 
varaa luottoon, jolloin luotonantajan ei 
pitäisi myöntää luottoa. Kielteinen tulos 
voi johtua monista eri syistä, kuten 
tietokantaan tehdystä hausta tai 
negatiivisesta luottopisteytyksestä. 
Myönteiseen tulokseen johtavan 
luottokelpoisuuden arvioinnin ei pitäisi 
velvoittaa luotonantajaa myöntämään 
luottoa.

(25) Jos luottokelpoisuuden arviointi antaa 
kielteisen tuloksen, luotto olisi 
myönnettävä vain poikkeustapauksessa.
Kielteinen tulos voi johtua monista eri 
syistä, kuten tietokantaan tehdystä hausta 
tai negatiivisesta luottopisteytyksestä. 
Myönteiseen tulokseen johtavan 
luottokelpoisuuden arvioinnin ei pitäisi 
velvoittaa luotonantajaa myöntämään 
luottoa.

Or. de

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Kuluttajan olisi annettava 
luotonantajalle tai luotonvälittäjälle kaikki 
saatavissa olevat olennaiset tiedot 
taloudellisesta ja henkilökohtaisesta 
tilanteestaan luottokelpoisuuden 
arvioinnin helpottamiseksi. Kuluttajalle ei 
saisi kuitenkaan koitua haittaa siitä, jos 
hän ei kykene antamaan tiettyjä tietoja tai 
arvioita taloudellisen tilanteensa tulevasta 
kehityksestä. Jäsenvaltioiden olisi voitava 

(26) Kuluttajan olisi annettava 
luotonantajalle tai luotonvälittäjälle kaikki 
saatavissa olevat olennaiset tiedot 
taloudellisesta ja henkilökohtaisesta 
tilanteestaan luottokelpoisuuden 
arvioimiseksi, koska muutoin hänelle ei 
välttämättä myönnetä haluttua luottoa. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava vahvistaa 
asianmukaiset seuraamukset sellaisia 
tilanteita varten, joissa kuluttajat tietoisesti 
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vahvistaa asianmukaiset seuraamukset 
sellaisia tilanteita varten, joissa kuluttajat 
tietoisesti antavat puutteellisia tai 
virheellisiä tietoja.

antavat puutteellisia tai virheellisiä tietoja.

Or. de

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Jos luottohakemuksen hylkääminen 
perustuu tietokantahaulla saatuihin 
tietoihin tai tällaisten tietojen puutteeseen, 
luotonantajan olisi ilmoitettava tästä 
kuluttajalle ja mainittava käytetyn 
tietokannan nimi ja kaikki muut 
direktiivissä 95/46/EY edellytetyt tiedot, 
jotta kuluttaja voisi käyttää oikeuttaan 
tutustua tietokannassa käsiteltyihin 
itseään koskeviin henkilötietoihin ja 
tarvittaessa oikaista, poistaa tai suojata 
niitä. Jos luottohakemuksen hylkääminen 
perustuu automatisoituun päätökseen tai 
systemaattisiin menetelmiin, kuten 
luottopisteytysjärjestelmiin, luotonantajan 
olisi ilmoitettava tästä kuluttajalle ja 
selostettava päätökseen liittyvä logiikka 
sekä järjestelyt, joiden avulla kuluttaja voi 
pyytää, että päätöstä tarkastellaan 
uudelleen muulla kuin automatisoidulla 
menettelyllä. Luotonantajaa ei saisi 
kuitenkaan vaatia antamaan tällaisia tietoja, 
jos niiden antaminen on kielletty muussa 
unionin lainsäädännössä, esimerkiksi 
rahanpesua tai terrorismin rahoitusta 
koskevassa lainsäädännössä. Tällaisia 
tietoja ei myöskään saisi antaa, jos se olisi 
vastoin yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden tavoitteita, kuten rikosten 
torjuntaa, tutkintaa tai selvittämistä tai 
syytteeseenpanoa.

(29) Jos luottohakemuksen hylkääminen 
perustuu tietokantahaulla saatuihin 
tietoihin tai tällaisten tietojen puutteeseen, 
luotonantajan olisi ilmoitettava tästä ja 
käytetyn tietokannan tiedoista kuluttajalle 
ja mainittava kaikki muut direktiivissä 
95/46/EY edellytetyt tiedot. Jos 
luottohakemuksen hylkääminen perustuu 
automatisoituun päätökseen tai 
systemaattisiin menetelmiin, kuten 
luottopisteytysjärjestelmiin, luotonantajan 
olisi ilmoitettava tästä kuluttajalle ja 
kerrottava, että automatisoidut tulokset 
voidaan tarkastaa myös muulla kuin 
automatisoidulla menettelyllä ilman, että 
tästä aiheutuu velvoitetta luotonantajalle.
Luotonantajaa ei saisi kuitenkaan vaatia 
antamaan tällaisia tietoja, jos niiden 
antaminen on kielletty muussa unionin 
lainsäädännössä, esimerkiksi rahanpesua 
tai terrorismin rahoitusta koskevassa 
lainsäädännössä. Tällaisia tietoja ei 
myöskään saisi antaa, jos se olisi vastoin 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
tavoitteita, kuten rikosten torjuntaa, 
tutkintaa tai selvittämistä tai 
syytteeseenpanoa.
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Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta kuluttaja kykenisi 
ymmärtämään palvelun luonteen, hänet 
olisi saatava tiedostamaan, mitä tarkoittaa 
yksilöllinen suositus (”neuvonta”), jossa 
suositetaan hänen tarpeisiinsa ja 
taloudelliseen tilanteeseensa sopivia 
luottosopimuksia, ja milloin on kyse 
tällaisen suosituksen antamisesta ja 
milloin ei. Niiden, jotka antavat neuvontaa, 
olisi noudatettava yleisiä standardeja sen 
varmistamiseksi, että kuluttajalle esitellään 
erilaisia tuotteita, jotka vastaavat hänen 
tarpeitaan ja tilannettaan. Tämän palvelun
olisi perustuttava tasapuoliseen ja riittävän 
laajaan analyysiin markkinoilla tarjolla 
olevista tuotteista sekä kuluttajan 
taloudellisen tilanteen, mieltymysten ja 
tavoitteiden lähempään tarkasteluun. 
Arvioinnin olisi perustuttava ajantasaisiin 
tietoihin ja kohtuullisiin oletuksiin 
kuluttajan tilanteesta laina-aikana. 
Jäsenvaltiot voivat täsmentää, miten tietyn 
tuotteen soveltuvuus kuluttajalle olisi 
arvioitava neuvonnan yhteydessä.

(31) Kuluttajan olisi oltava selvillä siitä, 
milloin hänelle tarjotaan neuvontaa 
itsenäisenä, luoton myöntämisestä 
erillisenä palveluna. Vastiketta olisi 
voitava vaatia vain silloin, kun tästä ja 
laskentamenetelmästä on ilmoitettu 
kuluttajalle selvästi ja yksiselitteisesti.
Niiden, jotka antavat neuvontaa, olisi 
noudatettava yleisiä standardeja sen 
varmistamiseksi, että kuluttajalle esitellään 
erilaisia tuotteita, jotka vastaavat hänen 
tarpeitaan ja tilannettaan. Tämän 
neuvonnan olisi perustuttava tasapuoliseen 
ja riittävän laajaan analyysiin tarjolla 
olevista tuotteista sekä kuluttajan 
taloudellisen tilanteen, mieltymysten ja 
tavoitteiden lähempään tarkasteluun, ja 
siinä olisi tukeuduttava ajantasaisiin 
tietoihin ja kohtuullisiin oletuksiin 
kuluttajan tilanteesta laina-aikana. Jos 
neuvonta koskee vain omaa 
tuotevalikoimaa, asiasta olisi kerrottava 
kuluttajalle. Jäsenvaltiot voivat täsmentää, 
miten tietyn tuotteen soveltuvuus 
kuluttajalle olisi arvioitava neuvonnan 
yhteydessä.

Or. de
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Kuluttajan mahdollisuudella maksaa 
luotto takaisin ennen luottosopimuksen 
voimassaolon päättymistä voi olla suuri 
merkitys sisämarkkinoilla käytävän 
kilpailun ja EU:n kansalaisten vapaan 
liikkuvuuden edistämisessä. Kansallisissa 
periaatteissa ja edellytyksissä, jotka antavat 
kuluttajalle mahdollisuuden maksaa luotto 
ennenaikaisesti takaisin, sekä tällaista 
takaisinmaksua koskevissa ehdoissa on 
kuitenkin merkittäviä eroja. Vaikka 
kiinnitysluottojen rahoitusmekanismit ovat 
tunnustetusti moninaisia ja saatavissa 
olevien tuotteiden kirjo on laaja, unionin 
tasolla tarvitaan kuitenkin tiettyjä luoton 
ennenaikaista takaisinmaksua koskevia 
standardeja sen varmistamiseksi, että 
kuluttajat voivat vapautua velvoitteistaan 
ennen luottosopimuksessa sovittua 
päivämäärää ja että heillä on luottamusta
etsiä tuotteita, jotka vastaavat parhaiten 
heidän tarpeitaan. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava joko 
lainsäädännön tai sopimuslausekkeiden 
avulla, että kuluttajilla on lakisääteinen tai 
sopimusperusteinen oikeus ennenaikaiseen 
takaisinmaksuun; jäsenvaltioilla olisi 
kuitenkin oltava mahdollisuus määritellä 
tällaisen oikeuden käyttöedellytykset. 
Edellytyksiin voisivat kuulua kyseisen 
oikeuden käytölle asetetut aikarajat, 
erilainen käsittely sen mukaan, onko 
lainakorko kiinteä vai vaihtuva, ja niitä 
olosuhteita koskevat rajoitukset, joissa 
oikeutta voidaan käyttää. Jäsenvaltiot 
voisivat säätää myös, että luotonantajalla 
on oikeus saada oikeudenmukainen ja 
objektiivisesti perusteltu korvaus 
mahdollisista kustannuksista, jotka liittyvät 
suoraan luoton ennenaikaiseen 
takaisinmaksuun. Joka tapauksessa, jos 

(32) Kuluttajan mahdollisuudella maksaa 
luotto takaisin ennen luottosopimuksen 
voimassaolon päättymistä voi olla suuri 
merkitys sisämarkkinoilla käytävän 
kilpailun ja EU:n kansalaisten vapaan 
liikkuvuuden edistämisessä. Kansallisissa 
periaatteissa ja edellytyksissä, jotka antavat 
kuluttajalle mahdollisuuden maksaa luotto 
ennenaikaisesti takaisin, sekä tällaista 
takaisinmaksua koskevissa ehdoissa on 
kuitenkin merkittäviä eroja. Vaikka 
kiinnitysluottojen rahoitusmekanismit ovat 
tunnustetusti moninaisia ja saatavissa 
olevien tuotteiden kirjo on laaja, unionin 
tasolla tarvitaan kuitenkin tiettyjä luoton 
ennenaikaista takaisinmaksua koskevia 
standardeja sen varmistamiseksi, että 
kuluttajat voivat vapautua velvoitteistaan 
ennen luottosopimuksessa sovittua 
päivämäärää ja että heillä on luottamusta 
etsiä tuotteita, jotka vastaavat parhaiten 
heidän tarpeitaan. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava joko 
lainsäädännön tai sopimuslausekkeiden 
avulla, että kuluttajilla on lakisääteinen tai 
sopimusperusteinen oikeus ennenaikaiseen 
takaisinmaksuun samalla kun 
huolehditaan sovittujen kiinteän koron 
jaksojen sitovuutta koskevasta 
periaatteesta; jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus määritellä tällaisen oikeuden 
käyttöedellytykset. Edellytyksiin voisivat 
kuulua kyseisen oikeuden käytölle asetetut 
aikarajat, erilainen käsittely sen mukaan, 
onko lainakorko kiinteä vai vaihtuva, ja 
niitä olosuhteita koskevat rajoitukset, joissa 
oikeutta voidaan käyttää. Jäsenvaltiot 
voisivat säätää myös, että luotonantajalla 
on oikeus saada oikeudenmukainen ja 
objektiivisesti perusteltu korvaus 
mahdollisista kustannuksista, mukaan 
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ennenaikainen takaisinmaksu tapahtuu 
jaksolla, jonka osalta on sovittu kiinteästä 
lainakorosta, kyseisen oikeuden käytön 
edellytykseksi voidaan asettaa, että 
kuluttajalla on erityinen syy sen käyttöön. 
Tällainen syy voi liittyä esimerkiksi 
avioeroon tai työttömyyteen. Jos 
jäsenvaltio päättää asettaa tällaisia 
edellytyksiä, ne eivät saisi olla sellaisia, 
että kyseisen oikeuden käyttäminen on 
kuluttajan kannalta kohtuuttoman 
vaikeaa tai raskasta.

luettuina aiheutuneet korkotappiot, jotka 
liittyvät suoraan luoton ennenaikaiseen 
takaisinmaksuun. Joka tapauksessa, jos 
ennenaikainen takaisinmaksu tapahtuu 
jaksolla, jonka osalta on sovittu kiinteästä 
lainakorosta, kyseisen oikeuden käytön 
edellytykseksi voidaan asettaa, että 
kuluttajalla on erityinen syy sen käyttöön. 
Tällainen syy voi liittyä esimerkiksi 
avioeroon tai työttömyyteen.

Or. de

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta voitaisiin ottaa huomioon 
markkinamuutokset kiinteää asunto-
omaisuutta koskevien luottojen alalla tai 
luottotuotteiden kehitys ja inflaation 
kaltaiset taloudelliset muutokset sekä 
täsmentää, miten joitakin tähän 
direktiiviin sisältyviä vaatimuksia olisi 
käsiteltävä, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä. 
Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, 
joissa esitetään tarkemmin ammatilliset 
vaatimukset, joita on sovellettava 
luotonantajien henkilöstöön ja 
luotonvälittäjiin, sekä kuluttajan 
luottokelpoisuuden arviointiperusteet ja 
perusteet, joilla varmistetaan 
luottotuotteiden soveltuvuus kuluttajalle, 
ja joissa yhdenmukaistetaan edelleen 
’maksulaiminlyönnin’ kaltaisia keskeisiä 
käsitteitä, rekisteröintiperusteita ja 

Poistetaan.
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tietojenkäsittelyä koskevia ehtoja, joita on 
sovellettava luottotietokantoihin.

Or. de

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Jotta voitaisiin ottaa huomioon 
markkinamuutokset kiinteää asunto-
omaisuutta koskevien luottojen alalla ja 
myös tarjolla olevassa tuotevalikoimassa, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 
mainonnassa ilmoitettavien vakiotietojen 
sisältöä, eurooppalaisen standardoidun
tietolehtisen (ESIS) sisältöä ja muotoa, 
luotonvälittäjien ilmoittamien tietojen 
sisältöä, todellisen vuosikoron laskennassa 
käytettävää kaavaa ja oletuksia sekä 
kuluttajan luottokelpoisuuden 
arviointiperusteita.

(40) Jotta voitaisiin ottaa huomioon 
markkinamuutokset kiinteää asunto-
omaisuutta koskevien luottojen alalla ja 
myös tarjolla olevassa tuotevalikoimassa, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 
eurooppalaisen standardoidun tietolehtisen 
(ESIS) sisältöä ja muotoa sekä todellisen 
vuosikoron laskennassa käytettävää kaavaa 
ja oletuksia.

Or. de

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jotta voitaisiin ottaa huomioon 
taloudelliset muutokset, kuten inflaatio ja 
markkinamuutokset kiinteää asunto-
omaisuutta koskevien luottosopimusten 
alalla, komissiolle olisi siirrettävä valta 

Poistetaan.
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määrätä luotonvälittäjien ammatillisen 
vastuuvakuutuksen tai vastaavan 
vakuuden rahallinen vähimmäismäärä 
hyväksymällä teknisiä 
sääntelystandardeja.

Or. de

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat vastustaa delegoitua säädöstä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta 
määräaikaa olisi voitava pidentää tärkeillä 
aihealueilla yhdellä kuukaudella. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston olisi voitava 
ilmoittaa muille toimielimille, etteivät ne 
aio vastustaa säädöstä.

(43) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
olisi voitava vastustaa delegoitua säädöstä 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta 
määräaikaa olisi voitava pidentää tärkeillä 
aihealueilla kahdella kuukaudella. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi 
voitava ilmoittaa muille toimielimille, 
etteivät ne aio vastustaa säädöstä.

Or. de

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistettavalla 
kehyksellä säännellään tiettyjä näkökohtia 
jäsenvaltioiden laeissa, asetuksissa ja 
hallinnollisissa määräyksissä, jotka
koskevat kuluttajille tarkoitettuja kiinteää 
asunto-omaisuutta koskevia 
luottosopimuksia sekä tiettyjä näkökohtia 
luotonvälittäjiä ja luotonantajia koskevissa 
vakavaraisuus- ja valvontavaatimuksissa.

Tässä direktiivissä vahvistettavalla 
kehyksellä säännellään tiettyjä näkökohtia 
jäsenvaltioiden laeissa, asetuksissa ja 
hallinnollisissa määräyksissä sekä tiettyjä 
näkökohtia luotonvälittäjiä ja luotonantajia 
koskevissa vakavaraisuus- ja 
valvontavaatimuksissa edellyttäen, että 
nämä näkökohdat koskevat kiinnityksin 
varmennettuja tai kiinteää 
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asunto-omaisuutta koskevia 
kulutusluottosopimuksia.

Or. de

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin 
luottosopimuksiin:

1. Tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin 
kulutusluottosopimuksiin:

Or. de

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luottosopimukset, joiden tarkoituksena 
on maa-alueen tai olemassa olevan tai 
suunnitellun asuinrakennuksen 
omistusoikeuden hankkiminen tai 
säilyttäminen;

b) luottosopimukset, joiden tarkoituksena 
on luottosopimuksen tekohetkellä
maa-alueen tai olemassa olevan tai 
suunnitellun asuinrakennuksen 
omistusoikeuden hankkiminen tai 
säilyttäminen;

Or. de

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luottosopimukset, joiden tarkoituksena 
on sellaisen kiinteän asunto-omaisuuden 

c) luottosopimukset, joiden tarkoituksena 
on sellaisen kiinteän asunto-omaisuuden 
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kunnostaminen, jonka henkilö omistaa tai 
aikoo hankkia, ja jotka eivät kuulu 
23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/48/EY soveltamisalaan.

kunnostaminen, jonka henkilö omistaa tai 
aikoo hankkia tai käyttää, ja jotka eivät 
kuulu 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/48/EY soveltamisalaan;

Or. de

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) luottosopimukset, joiden 
kokonaisarvo on yli 2 miljoonaa euroa;

Or. de

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) maksulykkäystä koskevat sopimukset, 
kun luottosopimusten arvo on enintään 
6 kuukautta ja maksulykkäyksestä 
perittävä korko ei ylitä sopimuskorkoa;

Or. de

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) vuokra- tai leasing-sopimukset, jos 
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tällaisessa sopimuksessa tai erillisessä 
sopimuksessa ei ole määräystä 
velvoitteesta lunastaa sopimuksen 
kohdetta; tällaisen lunastamisvelvoitteen 
katsotaan olevan olemassa, jos 
luotonantaja päättää tästä yksipuolisesti;

Or. de

Perustelu 

Vertaa kulutusluottodirektiivin 2 artiklan 2 kohdan d alakohta.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b d) sopimukset luotosta, joka 
myönnetään tilinylitysmahdollisuutena;

Or. de

Perustelu

Vertaa kulutusluottodirektiivin 2 artiklan 2 kohdan e alakohta.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b e) luottosopimukset, joiden mukaan 
luotto myönnetään korotta ja ilman muita 
maksuja, sekä luottosopimukset, joiden 
nojalla luotto on maksettava takaisin 
kolmen kuukauden kuluessa ja joissa 
edellytetään vain vähäisten maksujen 
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suorittamista;

Or. de

Perustelu

Vertaa kulutusluottodirektiivin 2 artiklan 2 kohdan f alakohta.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b f) luottosopimukset, jotka tehdään 
rahoitusvälineiden markkinoinnista 
21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen 
sijoituspalveluyritysten tai direktiivin 
2006/48/EY 4 artiklassa määriteltyjen 
luottolaitosten kanssa ja joiden 
tarkoituksena on mahdollistaa, että 
sijoittaja voi suorittaa liiketoimen yhdellä 
tai useammalla direktiivin 2004/39/EY 
liitteessä I olevassa C osassa luetellulla 
rahoitusvälineellä, silloin kun luoton 
myöntävä sijoituspalveluyritys tai 
luottolaitos on osallisena tällaisessa 
liiketoimessa;

Or. de

Perustelu

Vertaa kulutusluottodirektiivin 2 artiklan 2 kohdan h alakohta.
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Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b g) luottosopimukset, jotka ovat seuraus 
tuomioistuimessa tai muun viranomaisen 
luona tehdystä sovintoratkaisusta;

Or. de

Perustelu

Vertaa kulutusluottodirektiivin 2 artiklan 2 kohdan i alakohta.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b h) luottosopimukset, jotka koskevat 
maksutonta olemassa olevan velan 
maksamisen lykkäystä;

Or. de

Perustelu

Vertaa kulutusluottodirektiivin 2 artiklan 2 kohdan j alakohta.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b i) luottosopimukset, jotka koskevat 
lainoja, joita jonkin säännöksen nojalla 
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myönnetään rajatulle yleisölle 
yleishyödyllisessä tarkoituksessa 
markkinoilla vallitsevaa korkoa 
alemmalla korolla tai korotta taikka 
muilla ehdoin, jotka ovat markkinoilla 
vallitsevia ehtoja edullisemmat kuluttajan 
kannalta, ja enintään markkinoilla 
vallitsevaa korkoa vastaavalla korolla.

Or. de

Perustelu

Edistämistarkoituksiin annetuilla luotoilla edistetään talous-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikan 
tavoitteiden saavuttamista ja nämä luotot myönnetään lakisääteisesti markkinoilla 
sovellettavia ehtoja edullisemmin. Ne olisi jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle 
kulutusluottodirektiivin 2 artiklan 2 kohdan l alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) 'kuluttajalle aiheutuvilla luoton 
kokonaiskustannuksilla' direktiivin 
2008/48/EY 3 artiklan g alakohdassa 
määriteltyjä kuluttajalle aiheutuvia luoton 
kokonaiskustannuksia;

k) 'kuluttajalle aiheutuvilla luoton 
kokonaiskustannuksilla' direktiivin 
2008/48/EY 3 artiklan g alakohdassa 
määriteltyjä kuluttajalle aiheutuvia luoton 
kokonaiskustannuksia, pois luettuina 
vakuuteen liittyvät kustannukset;

Or. de

Perustelu

Kulutusluottodirektiiviin mukauttaminen, vertaa myös johdanto-osan 11 kappaleeseen.
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Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l a) 'luoton kokonaismäärällä' luottorajaa 
tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön 
annettavaa kokonaismäärää riippumatta 
siitä, maksetaanko se kuluttajalle vai 
kolmannelle osapuolelle;

Or. de

Perustelu

Koska ilmaisua käytetään ehdotuksessa (8 artiklan 2 kohdan d alakohta), se olisi 
määriteltävä, vertaa myös direktiivin 2008/48/EY 3 artiklan ainoan kohdan l alakohta.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – r a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

r a) 'asunto-omaisuudella' kiinteistöä, 
joka on ensisijaisesti tarkoitettu 
asumiseen;

Or. de

Perustelu

Koska ehdotuksessa käytetään tätä käsitettä, se olisi määriteltävä.
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Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset 
viranomaiset, joiden tehtävänä on huolehtia 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta, ja 
varmistettava, että näille viranomaisille 
annetaan kaikki niiden tehtävien 
hoitamiseen tarvittavat valtuudet.

Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset 
viranomaiset, joiden tehtävänä on huolehtia 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta, ja 
varmistettava, että näille viranomaisille 
annetaan kaikki niiden tehtävien 
hoitamiseen tarvittavat valtuudet. Jos 
jäsenvaltiot panevat tämän direktiivin 
säännöksiä täytäntöön määräyksillä, joita 
viranomaiset eivät niiden kansallisen 
lainsäädännön mukaan valvo, kyseisten 
jäsenvaltioiden ei tarvitse nimetä tällaisia 
viranomaisia tai siirtää nimetyille 
viranomaisille tällaisia valtuuksia.

Or. de

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viranomaiset, jotka on nimetty
toimivaltaisiksi huolehtimaan tämän 
direktiivin 18, 19, 20 ja 21 artiklan 
täytäntöönpanosta, kuuluvat joihinkin 
Euroopan valvontaviranomaisen 
(Euroopan pankkiviranomainen) 
perustamisesta annetun asetuksen (EU) 
N:o 1093/2010 4 artiklan 2 kohdassa 
mainittuihin toimivaltaisiin viranomaisiin.

Jos viranomaisia on nimettävä ja niille 
siirrettävä valtuuksia, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että viranomaiset, jotka on 
nimetty toimivaltaisiksi huolehtimaan 
tämän direktiivin 18, 19, 20 ja 21 artiklan 
täytäntöönpanosta, kuuluvat joihinkin 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 
2 kohdassa mainittuihin toimivaltaisiin 
viranomaisiin.

Jäsenvaltiot voivat tästä poiketen nimetä 
myös viranomaisia, jotka eivät kuulu 
mainitun asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin toimivaltaisiin 
viranomaisiin, jos kyseinen jäsenvaltio 
varmistaa, että tämän direktiivin 18, 19, 
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20 ja 21 artiklan täytäntöönpanoa 
koskevia mainitun asetuksen säännöksiä 
sovelletaan.

Or. de

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltion alueella on useita 
toimivaltaisia viranomaisia, kyseisen 
jäsenvaltion on varmistettava niiden tiivis 
yhteistyö, jotta ne voivat suorittaa 
tehtävänsä tehokkaasti.

2. Jos jäsenvaltion alueella on useita 
toimivaltaisia viranomaisia, kyseisen 
jäsenvaltion on varmistettava niiden tiivis 
yhteistyö.

Or. de

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
luotonantaja tai luotonvälittäjä toimii 
rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti 
ja kuluttajan etujen mukaisesti
myöntäessään tai välittäessään kuluttajille 
luottoja ja tarvittaessa lisäpalveluja tai 
antaessaan heille niihin liittyvää neuvontaa.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
luotonantaja tai luotonvälittäjä toimii 
rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti 
ja ottaa myös kuluttajan edut ja oikeudet 
huomioon myöntäessään tai välittäessään 
kuluttajille luottoja ja tarvittaessa 
lisäpalveluja tai antaessaan heille niihin 
liittyvää neuvontaa.

Or. de
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Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tapa, jolla luotonantajat palkitsevat 
henkilöstönsä ja asianomaiset 
luotonvälittäjät, sekä tapa, jolla 
luotonvälittäjät palkitsevat oman 
henkilöstönsä, eivät estä täyttämästä 
1 kohdassa tarkoitettua velvollisuutta 
toimia kuluttajan etujen mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tapa, jolla luotonantajat palkitsevat 
henkilöstönsä ja asianomaiset 
luotonvälittäjät, sekä tapa, jolla 
luotonvälittäjät palkitsevat oman 
henkilöstönsä, eivät estä täyttämästä 
1 kohdassa tarkoitettua velvollisuutta.

Or. de

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissiolle siirretään 26 artiklan 
mukaisesti ja 27 ja 28 artiklan ehtoja 
noudattaen valta määritellä tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt 
vaatimukset ja erityisesti asianmukaista 
tietämystä ja pätevyyttä koskevat 
tarvittavat vaatimukset.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä velvoitetta ei sovelleta, jos 
kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan 
ilmoittamaan todellinen vuosikorko 
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luottosopimuksia koskevassa 
mainonnassa, jossa ei ilmoiteta korkoa tai 
kuluttajalle aiheutuvia ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuja luoton 
kustannuksia koskevia lukuja.

Or. de

Perustelu
Mukautus kulutusluottodirektiivin 4 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vakiotiedoissa on selkeästi, tiiviisti ja 
näkyvästi tarkennettava seuraavat seikat
edustavan esimerkin avulla:

2. Vakiotiedoissa on viitattava seuraaviin 
seikkoihin selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi 
edustavan esimerkin avulla:

Or. de

Perustelu

Mukautus kulutusluottodirektiivin 4 artiklan 2 kohtaan.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luoton korko, kiinteänä tai vaihtuvana tai 
molempina, sekä yksityiskohtaiset tiedot 
kaikista sovellettavista maksuista, jotka 
sisältyvät kuluttajalle aiheutuviin 
kokonaisluottokustannuksiin;

c) luoton korko, kiinteänä tai vaihtuvana tai 
molempina;

Or. de
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Perustelu

Mainontaa ajatellen liian laaja.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) luottosopimuksen kesto; f) tapauksen mukaan luottosopimuksen 
kesto;

Or. de

Perustelu

Mukautus kulutusluottodirektiivin 4 artiklan 2 kohdan d alakohtaan.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) maksuerien suuruus; g) tarvittaessa maksuerien määrä;

Or. de

Perustelu

Mukautus kulutusluottodirektiivin 4 artiklan 2 kohdan f alakohtaan.
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Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kuluttajan maksettavaksi tuleva 
kokonaismäärä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tapauksen mukaan varoitus siitä, että 
kiinteä omaisuus voidaan menettää, jos 
luottosopimukseen liittyviä sitoumuksia ei 
noudateta, kun luoton vakuutena on 
kiinnitys kiinteään omaisuuteen tai 
jäsenvaltiossa yleisesti käytetty muu 
vastaava vakuus, joka kohdistuu 
kiinteään omaisuuteen, taikka kiinteään 
omaisuuteen liittyvä oikeus.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Mainontaa ajatellen liian laaja eikä vastaa käsitystä täysivaltaisesta kuluttajasta.
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Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissiolle siirretään 26 artiklan 
mukaisesti ja 27 ja 28 artiklan ehtoja 
noudattaen valta laatia tarkempi luettelo 
mainonnassa ilmoitettavista 
vakiotiedoista.

Poistetaan.

Erityisesti komissio muuttaa tarvittaessa 
tämän artiklan 2 kohdan a–i alakohdassa 
vahvistetuista vakiotiedoista laadittua 
luetteloa, kun se hyväksyy tällaisia 
delegoituja säädöksiä.

Or. de

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat tai tapauksen mukaan 
luotonvälittäjät antavat luottosopimuksia 
koskevat yleiset tiedot aina saataville 
pysyvää välinettä käyttäen tai sähköisessä 
muodossa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat tai tapauksen mukaan 
luotonvälittäjät antavat luottosopimuksia 
koskevat yleiset tiedot aina saataville 
kirjallisina tai muuta pysyvää välinettä 
käyttäen tai sähköisessä muodossa.

Or. de

Perustelu

Vertaa kulutusluottodirektiivin 5 artiklan 1 kohta.
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Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) havainnollinen esimerkki kuluttajalle 
aiheutuvista luoton kokonaiskustannuksista 
ja todellisesta vuosikorosta;

g) havainnollinen ja edustava esimerkki 
kuluttajalle aiheutuvista luoton 
kokonaiskustannuksista ja todellisesta 
vuosikorosta;

Or. de

Perustelu

Mukautus kulutusluottodirektiivin 8 artiklan 2 kohtaan ja 5 artiklan 1 kohdan g alakohtaan.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) tiedot siitä, miten on mahdollista saada 
tietoja luottosopimuksen korkoon 
liittyvistä veronhuojennuksista tai muista 
julkisista tuista.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Näiden tietojen antamista koskeva velvoite ei vastaa käsitystä täysivaltaisesta kuluttajasta, ja 
lisäksi se voisi estää sisämarkkinoiden toimimisen. Lisäksi rinnakkaisuus 
kulutusluottodirektiivin kanssa.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) Jos kyse on luottosopimuksista, jonka 
mukaan kuluttajan suorittamat maksut 
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eivät johda välittömään luoton 
kokonaismäärän vastaavaan 
lyhenemiseen vaan ne käytetään pääoman 
kartuttamiseen luottosopimuksessa tai 
lisäsopimuksessa vahvistettuina 
ajanjaksoina ja siinä määrätyin ehdoin, 
2 kohdan mukaan ennen sopimuksen 
tekoa annettavissa tiedoissa on ilmaistava 
selkeästi ja tiiviisti, että tällaisessa 
luottosopimuksessa ei taata 
luottosopimuksen mukaisesti nostetun 
luoton kokonaismäärän takaisinmaksua, 
paitsi jos tällainen takuu annetaan.

Or. de

Perustelu

Mukautus kulutusluottodirektiivin 5 artiklan 5 kohtaan.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
sen jälkeen, kun kuluttaja on 14 artiklan 
mukaisesti antanut tarvittavat tiedot 
tarpeistaan, taloudellisesta tilanteestaan ja 
mieltymyksistään, luotonantaja ja 
tapauksen mukaan luotonvälittäjä antavat 
kuluttajalle ilman aiheetonta viivytystä
yksilölliset tiedot, joita tämä tarvitsee 
voidakseen verrata markkinoilla tarjolla 
olevia luottoja, arvioida niiden 
vaikutuksia ja tehdä tietoihin perustuvan
päätöksen luottosopimuksen tekemisestä.
Tällaiset kirjalliset tai muulla pysyvällä 
välineellä olevat tiedot on toimitettava 
liitteessä II olevan ”Eurooppalainen 
standardoitu tietolehtinen” -lomakkeen 
(”European Standardised Information 
Sheet”, ESIS) avulla.

2. Ennen kuin sopimus tai tarjous sitoo 
kuluttajaa ja sen jälkeen, kun kuluttaja on 
14 artiklan mukaisesti antanut tarvittavat 
tiedot tarpeistaan, taloudellisesta 
tilanteestaan ja mieltymyksistään, 
luotonantaja ja tapauksen mukaan 
luotonvälittäjä antavat kuluttajalle 
luotonantajan tarjoamien luottoehtojen ja 
tarvittaessa kuluttajan ilmoittamien 
mieltymysten ja tietojen perusteella 
yksilölliset tiedot, joita tämä tarvitsee 
voidakseen verrata eri tarjouksia ja tehdä 
perustellun päätöksen siitä, haluaako hän 
tehdä luottosopimuksen. Nämä kirjalliset 
tai muulla pysyvällä välineellä olevat tiedot 
on toimitettava liitteessä II olevan 
”Eurooppalainen standardoitu 
tietolehtinen” -lomakkeen (”European 
Standardised Information Sheet”, ESIS) 
avulla.
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Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttaja saa luotonantajaa sitovan 
tarjouksen mukana ESIS-tietolehtisen. 
Niiden on varmistettava, että 
luottosopimusta ei voida tehdä tällaisessa 
tilanteessa ennen kuin kuluttajalla on 
ollut siitä riippumatta, miten sopimus 
tehdään, riittävästi aikaa verrata 
tarjouksia, arvioida niiden vaikutuksia ja 
tehdä tietoihin perustuva päätös 
tarjouksen hyväksymisestä.
Kun luotonantaja ja tapauksen mukaan 
luotonvälittäjä on toimittanut ESIS-
tietolehtisen, niiden katsotaan täyttäneen 
direktiivin 2002/65/EY 3 artiklassa 
vahvistetut vaatimukset, jotka koskevat
tietojen antamista kuluttajalle ennen 
etäsopimuksen tekemistä.

Kun luotonantaja ja tapauksen mukaan 
luotonvälittäjä on toimittanut 
ESIS-tietolehtisen, niiden katsotaan 
täyttäneen direktiivin 2002/65/EY 
3 artiklassa vahvistetut vaatimukset, jotka 
koskevat tietojen antamista kuluttajalle 
ennen etäsopimuksen tekemistä.

Kaikki lisätiedot, jotka luotonantaja tai 
tapauksen mukaan luotonvälittäjä 
mahdollisesti antaa kuluttajalle, on 
annettava erillisessä asiakirjassa, joka 
voidaan liittää ESIS-tietolehtiseen.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
kuluttajalle on annettava lisätietoja. 
Nämä tiedot ja kaikki vapaaehtoiset 
lisätiedot, jotka luotonantaja tai tapauksen 
mukaan luotonvälittäjä mahdollisesti antaa 
kuluttajalle, on annettava erillisessä 
asiakirjassa, joka voidaan liittää 
ESIS-tietolehtiseen.

Or. de

Perustelu

Rinnakkaisuus kulutusluottodirektiivin kanssa, lisäksi huomattavat kansalliset erot saattavat 
edellyttää erilaisten tietojen esittämistä kuluttajien suojelemiseksi.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissiolle siirretään 26 artiklan 
mukaisesti ja 27 ja 28 artiklan ehtoja 
noudattaen valta muuttaa tämän artiklan 
1 kohdassa vahvistettuja vakiotietoja sekä 
liitteessä II olevan ESIS-tietolehtisen 

3. Komissiolle siirretään 26 artiklan 
mukaisesti valta muuttaa tämän artiklan 
1 kohdassa vahvistettuja vakiotietoja sekä 
liitteessä II olevan ESIS-tietolehtisen 
sisältöä ja muotoa.
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sisältöä ja muotoa.

Or. de

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) muutetaan tämän artiklan 1 kohdassa 
vahvistettua luetteloa vakiotiedoista;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) poistetaan liitteessä II edellytettyjä 
tietoja;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tehdään lisäyksiä liitteessä II 
edellytettyihin tietoihin;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jos kuluttajan on maksettava 
luotonvälittäjälle tämän palveluista, 
luotonvälittäjä ilmoittaa maksun 
suuruuden luotonantajalle todellisen 
vuosikoron laskentaa varten.

Or. de

Perustelu

Vertaa kulutusluottodirektiivin 21 artiklan ainoan kohdan c alakohta.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissiolle siirretään 26 artiklan 
mukaisesti ja 27 ja 28 artiklan ehtoja 
noudattaen valta päivittää luettelo 
luotonvälittäjiä koskevista tiedoista, jotka 
on annettava kuluttajalle tämän artiklan 1 
kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Erityisesti komissio muuttaa tämän 
artiklan 1 kohdassa edellytettyjä tietoja 
tarvittaessa, kun se hyväksyy tällaisia 
delegoituja säädöksiä.

Or. de



PA\877227FI.doc 39/63 PE472.205v01-00

FI

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
1 kohdan yhdenmukaiset 
soveltamisedellytykset, komissiolle 
siirretään valta vahvistaa tarvittaessa 
tämän artiklan 1 kohdan mukaisten 
tietojen vakiomuoto ja esittäminen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat ja tapauksen mukaan 
luotonvälittäjät antavat kuluttajalle riittävät 
selvitykset ehdotetuista 
luottosopimuksista ja mahdollisista 
lisätuotteista, jotta kuluttaja kykenee 
arvioimaan, soveltuvatko ehdotetut 
luottosopimukset hänen tarpeisiinsa ja 
taloudelliseen tilanteeseensa. Riittävään 
selvitykseen on sisällytettävä yksilölliset 
tiedot tarjolla olevien luottojen 
ominaisuuksista ilman, että siinä 
esitetään suosituksia. Luotonantajien ja 
tapauksen mukaan luotonvälittäjien on 
kaikin tarvittavin keinoin arvioitava 
tarkasti, kuinka paljon kuluttajalla on 
tietoa ja kokemusta luotoista, jotta 
luotonantaja tai välittäjä voi määrittää, 
minkätasoisia selvityksiä kuluttajalle on 
annettava, ja sovittaa selvitykset sen 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat ja tapauksen mukaan 
luotonvälittäjät antavat kuluttajalle riittävät 
selvitykset, jotta kuluttaja kykenee 
arvioimaan, soveltuuko tarjottu
luottosopimus hänen tarpeisiinsa ja 
taloudelliseen tilanteeseensa, tarvittaessa 
selittämällä ennen sopimuksen tekoa 
annettavat tiedot ja ESIS:iin perustuvat 
tiedot, tarjottujen tuotteiden olennaiset 
ominaisuudet ja niiden mahdolliset 
erityiset vaikutukset kuluttajaan, sekä 
myös kuluttajan suoritettavaksi tulevien 
maksujen laiminlyönnin seuraamukset.
Jäsenvaltiot voivat mukauttaa tapaa ja 
laajuutta, jonka mukaisesti tätä apua on 
annettava sekä sitä, kuka apua antaa, 
ottamalla huomioon luottosopimuksen 
tarjoamistilanteen erityisolosuhteet, 
henkilön, jolle sopimusta tarjotaan, ja 
tarjotun luottotyypin.

Riittäviin selvityksiin on sisällyttävä 
selvitys tiedoista ja käsitteistä, jotka 
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sisältyvät 9 ja 10 artiklan mukaisesti 
ennen sopimuksen tekoa annettaviin 
tietoihin, sekä seurauksista, joita 
luottosopimuksen tekeminen voi aiheuttaa 
kuluttajalle muun muassa siinä 
tapauksessa, että kuluttaja laiminlyö 
maksunsa.

Or. de

Perustelu

Rinnakkaisuus kulutusluottodirektiivin kanssa.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Todellisen vuosikoron laskemista varten 
määritetään kuluttajalle aiheutuvat luoton 
kokonaiskustannukset lukuun ottamatta 
mahdollisia maksuja, jotka kuluttajan on 
suoritettava, jos hän ei ole noudattanut mitä 
tahansa luottosopimuksen ehtoja.

2. Todellisen vuosikoron laskemista varten 
määritetään kuluttajalle aiheutuvat luoton 
kokonaiskustannukset lukuun ottamatta 
mahdollisia maksuja, jotka kuluttajan on 
suoritettava, jos hän ei ole noudattanut mitä 
tahansa luottosopimuksen ehtoja.

Jos luoton saaminen edellyttää tilin 
avaamista, kuluttajalle aiheutuviin luoton 
kokonaiskustannuksiin sisällytetään 
tällaisen tilin hoitokulut, kustannukset 
maksuvälineen käytöstä sekä maksujen 
suorittamiseen että luoton nostoihin tililtä 
sekä muut maksutapahtumiin liittyvät 
kustannukset, paitsi jos kyseiset
kustannukset on määritelty selkeästi ja 
erikseen luottosopimuksessa tai muussa 
kuluttajan kanssa tehdyssä sopimuksessa.

Kuluttajalle aiheutuviin luoton 
kokonaiskustannuksiin sisällytetään 
tilinhoitokulut tilistä, jolle kirjataan sekä 
maksu- että luotonnostotapahtumia, 
kustannukset maksuvälineen käytöstä sekä 
maksujen suorittamiseen että luoton 
nostoihin tililtä, sekä muut 
maksutapahtumiin liittyvät kustannukset, 
paitsi jos tilin avaaminen on 
vapaaehtoista ja sen kustannukset on 
määritelty selkeästi ja erikseen 
luottosopimuksessa tai muussa kuluttajan 
kanssa tehdyssä sopimuksessa.

Or. de

Perustelu

Mukautus kulutusluottodirektiivin 19 artiklan 2 kohtaan.



PA\877227FI.doc 41/63 PE472.205v01-00

FI

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos luottosopimuksissa on ehtoja, joiden 
mukaan todelliseen vuosikorkoon 
sisältyvät lainakorko ja mahdolliset maksut 
voivat muuttua mutta niiden suuruutta ei 
laskentahetkellä voida määrittää, todellinen 
vuosikorko lasketaan olettaen, että 
lainakorko ja muut maksut lasketaan 
sopimusta allekirjoitettaessa vahvistetun 
tason mukaisesti.

 4. Jos luottosopimuksissa on ehtoja, joiden 
mukaan todelliseen vuosikorkoon 
sisältyvät lainakorko ja mahdolliset maksut 
voivat muuttua mutta niiden suuruutta ei 
laskentahetkellä voida määrittää, todellinen 
vuosikorko lasketaan olettaen, että 
lainakorko ja muut maksut lasketaan 
sopimusta allekirjoitettaessa vahvistetun 
tason mukaisesti. Jos alkujaksolle on 
sovittu kiinteä lainakorko, lainakoron on 
perustuttava vähintään aluksi sovittuun 
korkoon. 

Or. de

Perustelu

Nykyinen direktiiviin 2008/48/EY perustuva laskentamenetelmä voi johtaa kuluttajia pahasti 
harhaan. Direktiiviä 2008/48/EY olisi tarvittaessa mukautettava.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissiolle siirretään 26 artiklan 
mukaisesti ja 27 ja 28 artiklan ehtoja 
noudattaen valta muuttaa kaavaa ja 
oletuksia, joita käytetään liitteen I 
mukaisessa vuosikoron laskennassa.

5. Komissiolle siirretään 26 artiklan 
mukaisesti valta muuttaa kaavaa, jota
käytetään liitteen I mukaisessa vuosikoron 
laskennassa.

Hyväksyessään tällaisia delegoituja 
säädöksiä komissio muuttaa tarvittaessa 
liitteessä I esitettyä kaavaa tai oletuksia 
erityisesti, jos tässä artiklassa ja liitteessä 
I esitetyt oletukset eivät ole riittäviä 
todellisen vuosikoron laskemiseksi 

Hyväksyessään tällaisia delegoituja 
säädöksiä komissio muuttaa tarvittaessa 
liitteessä I esitettyä kaavaa. 
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yhdenmukaisella tavalla tai jolleivät ne 
enää sovellu markkinoilla vallitsevaan 
kaupalliseen tilanteeseen.

Or. de

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja arvioi ennen 
luottosopimuksen tekoa kuluttajan 
luottokelpoisuuden perinpohjaisesti 
sellaisilla perusteilla kuin kuluttajan 
tulot, säästöt, velat ja muut taloudelliset 
sitoumukset. Arvioinnin on perustuttava 
tarvittaviin tietoihin, jotka luotonantaja 
tai tapauksen mukaan luotonvälittäjä on 
saanut kuluttajalta ja muista olennaisista 
sisäisistä tai ulkoisista lähteistä, ja sen on 
täytettävä direktiivin 95/46/EY artiklan 6 
artiklassa asetetut tarpeellisuutta ja 
oikeasuhteisuutta koskevat vaatimukset. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat ottavat käyttöön 
asianmukaiset menettelyt kuluttajan 
luottokelpoisuuden arviointia varten. 
Menettelyjä on tarkistettava säännöllisin 
väliajoin, ja niistä on pidettävä ajantasaisia 
rekisterejä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantaja arvioi ennen 
luottosopimuksen tekemistä kuluttajan 
luottokelpoisuuden riittävien tietojen
perusteella, jotka on voitu saada 
kuluttajalta, ja tarpeen mukaan 
asiaankuuluvasta tietokannasta haettujen 
tietojen perusteella. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että luotonantajat ottavat 
käyttöön asianmukaiset menettelyt 
kuluttajan luottokelpoisuuden arviointia 
varten. Menettelyjä on tarkistettava 
säännöllisin väliajoin, ja niistä on pidettävä 
ajantasaisia rekisterejä.

Or. de

Perustelu

Ei ole pakottavaa syytä poiketa kulutusluottodirektiivin säännöksistä, varsinkin kun on 
olemassa muita välineitä, kuten omaa pääomaa koskeva direktiivi (direktiivi 2006/0049/EY) 
ja direktiivi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (direktiivi 
2006/0048/EY). 
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Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Jos kuluttajan luottokelpoisuuden 
arviointi antaa tulokseksi kielteisen 
ennusteen kuluttajan kyvystä maksaa 
luotto takaisin laina-ajan kuluessa, 
luotonantaja kieltäytyy antamasta luottoa.

a) Jos kuluttajan luottokelpoisuuden 
arviointi antaa tulokseksi kielteisen 
ennusteen kuluttajan kyvystä täyttää 
luottosopimuksesta aiheutuvat 
velvoitteensa ja jos luotonantaja päättää 
kuitenkin myöntää luoton, hänen on 
dokumentoitava päätöksensä ja sen 
perusteet. 

Or. de

Perustelu

Sopimuksen tekemisen kieltäminen lainsäädännöllä menee liian pitkälle.

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Jos luottohakemus hylätään, 
luotonantaja ilmoittaa hylkäämisperusteet
kuluttajalle välittömästi ja maksutta.

b) Jos luottohakemus hylätään, 
luotonantaja ilmoittaa hylkäämisestä
kuluttajalle välittömästi ja maksutta.

Or. de

Perustelu

Koska luoton myöntämiseen ei ole velvoitetta, luoton hylkäämisperusteiden ilmoittamisen ei 
myöskään pidä perustua velvollisuuteen. Hylkäämisperusteiden ilmoittaminen saattaisi myös 
suosia vilpillistä toimintaa luoton saamiseksi.
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Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Jos luottohakemuksen hylkääminen 
perustuu tietokantahaulla saatuihin 
tietoihin tai tällaisten tietojen puutteeseen, 
luotonantaja antaa kuluttajalle 
välittömästi ja maksutta tiedoksi 
tietokannan nimen ja rekisterinpitäjän ja 
tiedottaa kuluttajalle hänen oikeudestaan 
päästä kyseiseen tietokantaan ja oikaista 
tarvittaessa häntä koskevat tietokannan 
tiedot.

d) Jos luottohakemus hylätään 
tietokantaan tehdyn haun perusteella, 
luotonantajan on ilmoitettava kuluttajalle 
välittömästi ja maksutta tällaisen haun 
tuloksesta ja tarkemmat tiedot käytetystä 
tietokannasta.

Or. de

Perustelu

Rinnakkaisuus kulutusluottodirektiivin kanssa.

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Jos hakemuksen hylkääminen perustuu 
automatisoituun päätökseen tai 
automatisoidun luottopisteytysjärjestelmän 
kaltaisilla menetelmillä tehtyyn 
päätökseen, luotonantaja ilmoittaa tästä 
kuluttajalle välittömästi ja maksutta ja 
selostaa hänelle automatisoidun 
päätökseen liittyvän logiikan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
95/46/EY 12 artiklassa vahvistettua yleistä 
tiedonsaantioikeutta.

e) Jos hakemuksen hylkääminen perustuu 
automatisoituun päätökseen tai 
automatisoidun luottopisteytysjärjestelmän 
kaltaisilla menetelmillä tehtyyn 
päätökseen, luotonantaja ilmoittaa tästä 
kuluttajalle välittömästi ja maksutta, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
95/46/EY 12 artiklassa vahvistettua yleistä 
tiedonsaantioikeutta.

Or. de
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Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) Kuluttajalla on mahdollisuus pyytää, 
että päätöstä tarkastellaan uudelleen
muulla kuin automatisoidulla menettelyllä.

f) Kuluttajalle on ilmoitettava, että hän voi 
pyytää luoton hylkäämispäätöksen 
tarkastelemista uudelleen muulla kuin 
automatisoidulla menettelyllä; tästä ei 
kuitenkaan aiheudu luotonantajalle 
velvoitetta uudelleen tarkastelemiseen.

Or. de

Perustelu

Kuluttajalle ei pitäisi antaa pelkästään mahdollisuutta "pyytää", vaan hänelle olisi 
tiedotettava aktiivisesti tästä mahdollisuudesta. Tällä ei velvoiteta luotonantajaa kyseisen 
tarkastelun suorittamiseen. Kilpailu saattaisi pakottaa hänet siihen.

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajan luottokelpoisuuden arvioinnin 
lisäksi luotonantajat ja luotonvälittäjät 
saavat tarvittavat tiedot kuluttajan 
henkilökohtaisesta ja taloudellisesta 
tilanteesta, mieltymyksistä ja tavoitteista 
sekä tarkastelevat riittävän monia 
tuotevalikoimassaan olevia 
luottosopimuksia löytääkseen tuotteet, 
jotka soveltuvat kuluttajalle hänen 
tarpeidensa sekä taloudellisen ja 
henkilökohtaisten tilanteensa kannalta. 
Tällaisten tarkastelujen on perustuttava 
tietoihin, jotka ovat ajantasaisia kyseisenä 
ajankohtana, sekä kohtuullisiin oletuksiin 
kuluttajan tilanteesta ehdotetun 
luottosopimuksen voimassaoloaikana.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Kohta on poistettava tietosuojan vuoksi.

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissiolle siirretään 26 artiklan 
mukaisesti ja 27 ja 28 artiklan ehtoja 
noudattaen valta tarkentaa perusteita, 
jotka on otettava huomioon arvioitaessa 
luottokelpoisuutta tämän artiklan 1 
kohdan mukaisesti ja varmistettaessa 
tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti, että 
kuluttajalle ei tarjota hänelle 
soveltumattomia luottotuotteita, sekä valta 
muuttaa kyseisiä perusteita.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajat antavat luotonantajille ja 
tapauksen mukaan luotonvälittäjille 
täydelliset ja paikkansapitävät tiedot 
taloudellisesta ja henkilökohtaisista 
tilanteestaan luotonhakuprosessin 
yhteydessä. Tietojen tueksi on tarvittaessa 
annettava asiakirjatodisteet 
riippumattomasti todennettavissa olevista 
lähteistä.

1. Luotonantajan tai luotonvälittäjän on 
ilmoitettava hyvissä ajoin kuluttajalle, 
mitä tietoja, mukaan luettuina tarvittavat 
riippumattomasti todennettavissa olevat 
osoitukset, tämän on toimitettava ja mihin 
ajankohtaan mennessä, jotta luotonantaja 
kykenee suorittamaan vaaditun kuluttajan 
luottokelpoisuuden tarkastamisen ja 
tekemään päätöksen luoton 
myöntämisestä tai myöntämättä 
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jättämisestä.

Or. de

Perustelu

Rinnakkaisuus kulutusluottodirektiivin kanssa.

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luotonantajat erittelevät sopimuksen tekoa 
edeltävässä vaiheessa selkeästi tiedot, 
jotka kuluttajan on annettava, tarvittaessa 
mukaan luettuina riippumattomasti 
todennettavissa olevat todisteet, jotta 
luotonantaja voisi tehdä perinpohjaisen 
arvioinnin kuluttajan 
luottokelpoisuudesta ja tehdä päätöksen 
luoton myöntämisestä tai myöntämättä
jättämisestä. Lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että luotonantajat 
ilmoittavat tarkan määräajan, johon 
mennessä kuluttajien on annettava 
kyseiset tiedot.

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tapauksissa, joissa kuluttaja päättää olla 
toimittamatta luottokelpoisuutensa 
arviointiin tarvittavia tietoja, luotonantaja 
tai luotonvälittäjä varoittaa kuluttajaa 
siitä, ettei se voi tehdä luottokelpoisuuden 
arviointia eikä luottoa voida näin ollen 
myöntää. Varoitus voidaan esittää 
vakiomuotoisena.

Or. de
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Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle siirretään 26 artiklan 
mukaisesti ja 27 ja 28 artiklan ehtoja 
noudattaen valta määritellä yhtenäiset 
luottotietojen rekisteröintiperusteet ja 
tietojenkäsittelyä koskevat ehdot, joita 
sovelletaan tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin tietokantoihin.

Poistetaan.

Tällaisissa delegoiduissa säädöksissä on 
erityisesti määritettävä tietokantoihin 
sovellettavat rekisteröintikynnykset ja 
esitettävä sovitut määritelmät 
tietokannoissa käytettäville keskeisille 
käsitteille.

Or. de

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovellettaessa 
”neuvonta” muodostaa luoton 
myöntämisestä erillään olevan palvelun. 
Tällaista palvelua voidaan markkinoida 
neuvontana vain silloin, kun sitä 
tarjoavalle henkilölle maksettava korvaus 
esitetään avoimesti kuluttajalle.

1. Tätä direktiiviä sovellettaessa 
”neuvonta” muodostaa luoton 
myöntämisestä erillään olevan palvelun. 
Neuvonnasta voidaan vaatia erillistä 
korvausta vain silloin, kun kuluttajalle on 
ilmoitettu korvauksen 
maksamisvelvoitteesta ja korvausta 
koskevista laskelmista.

Or. de
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Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ottavat huomioon riittävän suuren 
määrän markkinoilla tarjolla olevia 
luottosopimuksia, jotta voidaan suosittaa 
kuluttajan tarpeisiin sekä taloudelliseen ja 
henkilökohtaiseen tilanteeseen parhaiten 
sopivia luottosopimuksia;

a) ottavat huomioon riittävän suuren 
määrän markkinoilla tarjolla olevia 
luottosopimuksia, jotta voidaan suosittaa 
kuluttajan tarpeisiin sekä taloudelliseen ja 
henkilökohtaiseen tilanteeseen parhaiten 
sopivia luottosopimuksia, ja ilmoittavat 
tarvittaessa kuluttajalle, jos ne ovat 
ottaneet huomioon ainoastaan oman 
tuotevalikoimansa;

Or. de

Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat asettaa 1 kohdassa 
tarkoitetun oikeuden käytölle tiettyjä 
edellytyksiä. Edellytyksiin voivat kuulua 
kyseisen oikeuden käytölle asetetut 
aikarajat, erilainen käsittely 
lainakorkotyypin mukaan sekä niitä 
olosuhteita koskevat rajoitukset, joissa 
kyseistä oikeutta voidaan käyttää. 
Jäsenvaltiot voivat säätää myös, että 
luotonantajalla olisi oltava oikeus saada 
oikeudenmukainen ja objektiivisesti 
perusteltu korvaus mahdollisista 
kustannuksista, jotka liittyvät suoraan 
luoton ennenaikaiseen takaisinmaksuun. 
Joka tapauksessa, jos ennenaikainen 
takaisinmaksu tapahtuu jaksolla, jonka 
osalta on sovittu kiinteästä lainakorosta, 
kyseisen oikeuden käytön edellytykseksi 
voidaan asettaa, että kuluttajalla on 
erityinen syy sen käyttöön.

2. Jäsenvaltiot voivat asettaa 1 kohdassa 
tarkoitetun oikeuden käytölle tiettyjä 
edellytyksiä. Edellytyksiin voivat kuulua 
kyseisen oikeuden käytölle asetetut 
aikarajat, erilainen käsittely 
lainakorkotyypin mukaan sekä niitä 
olosuhteita koskevat rajoitukset, joissa 
kyseistä oikeutta voidaan käyttää. 
Jäsenvaltiot voivat säätää myös, että 
luotonantajalla olisi oltava oikeus saada 
oikeudenmukainen ja objektiivisesti 
perusteltu korvaus mahdollisista 
kustannuksista ja korkotappioista, jotka 
liittyvät suoraan luoton ennenaikaiseen 
takaisinmaksuun. Joka tapauksessa, jos 
ennenaikainen takaisinmaksu tapahtuu 
jaksolla, jonka osalta on sovittu kiinteästä 
lainakorosta, kyseisen oikeuden käytön 
edellytykseksi voidaan asettaa, että 
kuluttajalla on erityinen syy sen käyttöön.
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Jos jäsenvaltio asettaa tällaisia 
edellytyksiä, ne eivät saa kuitenkaan olla 
sellaisia, että 1 kohdassa tarkoitetun
oikeuden käyttäminen on kuluttajan 
kannalta kohtuuttoman vaikeaa tai 
raskasta.

Jos jäsenvaltio asettaa tällaisia 
edellytyksiä, se ei saa kuitenkaan tehdä 
1 kohdassa tarkoitetusta kuluttajan 
oikeuden käyttämisestä kohtuuttoman 
vaikeaa tai raskasta edellytyksillä, jotka 
ovat edellä annettuja ohjeita tiukempia.

Or. de

Perustelu

Poistetaan oikeudelliset epäselvyydet. Lisäksi on paikallaan luottaa kansallisiin 
lainsäädäntövallan käyttäjiin.

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissiolle siirretään valta hyväksyä ja 
tarvittaessa muuttaa teknisiä 
sääntelystandardeja, joissa määrätään 1 
kohdan b alakohdassa tarkoitetun 
ammatillisen vastuuvakuutuksen tai 
vastaavan vakuuden rahallinen 
vähimmäismäärä.

Poistetaan.

Edellä 1 alakohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit hyväksytään asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
EPV laatii [6 kuukauden kuluessa tämän 
ehdotuksen hyväksymisestä] niiden 
komissiolle toimitettavien teknisten
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
määrätään 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun ammatillisen 
vastuuvakuutuksen tai vastaavan 
vakuuden rahallinen vähimmäismäärä.
EPV tarkastelee hyväksyttyjä standardeja 
uudelleen ja laatii tarvittaessa 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun ammatillisen 
vastuuvakuutuksen tai vastaavan 
vakuuden rahallisen vähimmäismäärän 
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muuttamista koskevien, komissiolle 
toimitettavien teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
ensimmäisen kerran [4 vuoden kuluttua 
direktiivin voimaantulosta] ja sen jälkeen 
kahden vuoden välein.

Or. de

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
tämän direktiivin nojalla annettujen 
säännösten noudattamisesta vastuussa 
oleviin henkilöihin voidaan 
jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti kohdistaa 
aiheellisia hallinnollisia toimenpiteitä tai 
heille voidaan määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia, jos kyseisiä säännöksiä 
rikotaan; tällä ei kuitenkaan rajoiteta 
toimiluvan peruuttamiseksi toteutettavia 
menettelyjä eikä jäsenvaltioiden oikeutta 
määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseiset toimenpiteet ovat tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
säännökset tämän direktiivin nojalla 
annettujen kansallisten säännösten 
rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamuksista sellaisia erityistapauksia 
varten, joissa kuluttajat tietoisesti antavat 
puutteellisia tai virheellisiä tietoja 
saadakseen luottokelpoisuuden 
myönteisen arvioinnin ja joissa täydelliset 
ja paikkansapitävät tiedot olisi johtaneet 
luottokelpoisuuden kielteiseen arviointiin 
ja joissa kuluttajat eivät sen vuoksi pysty 
täyttämään sopimusehtoja, ja 
jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että seuraamukset 
pannaan täytäntöön. 
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Or. de

Perustelu

Mukautus kulutusluottodirektiivin 23 artiklaan.

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen julkistaa 
toimenpiteen tai seuraamuksen, joita 
tämän direktiivin mukaisesti annettujen 
säännösten rikkominen aiheuttaa, jollei 
julkistaminen vakavasti vaaranna 
finanssimarkkinoita tai aiheuta 
suhteetonta vahinkoa osapuolille.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Vertaa kulutusluottodirektiivin 23 artikla. Toimenpiteillä tai seuraamuksilla ei pitäisi pyrkiä 
saattamaan ketään huonoon valoon.

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sellaisten riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinten ulkopuolella, jotka 
koskevat tässä direktiivissä vahvistettuja 
oikeuksia ja velvollisuuksia ja joita 
aiheutuu luotonantajien ja kuluttajien 
sekä luotonvälittäjien ja kuluttajien 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luottosopimuksia koskevien 
kuluttajariitojen ratkaisemista varten 
otetaan käyttöön riittävät ja tehokkaat 
tuomioistuinten ulkopuoliset 
riidanratkaisumenettelyt, tarvittaessa jo 
olemassa olevia elimiä hyödyntäen.
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välillä, vahvistetaan asianmukaiset ja 
tehokkaat valitus- ja oikeussuojamenettelyt 
käyttämällä tarvittaessa jo olemassa olevia 
elimiä. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
myös, että kaikki luotonantajat ja 
luotonvälittäjät käyttävät yhtä tai 
useampaa tällaista elintä, jotka panevat 
tällaisia valitus- ja oikeussuojamenettelyjä 
täytäntöön.

Or. de

Perustelu

Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
nämä elimet tekevät aktiivisesti yhteistyötä 
rajatylittävien riitojen ratkaisemisessa.

2. Jäsenvaltioiden on rohkaistava näitä 
elimiä tekemään yhteistyötä myös 
luottosopimuksia koskevien rajatylittävien 
riitojen ratkaisemiseksi.

Or. de

Perustelu

Mukautus kulutusluottodirektiivin 24 artiklaan.

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen valta 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
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antaa 6 artiklan 4 kohdassa, 8 artiklan 4
kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 10 
artiklan 3 kohdassa, 14 artiklan 5 
kohdassa ja 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

säädetyin edellytyksin.

2. Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi valta antaa 
9 artiklan 3 kohdan d ja e alakohdassa ja 
12 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä alkaen *.

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 27 ja 
28 artiklassa säädettyjä ehtoja.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 9 artiklan 
3 kohdan d ja e alakohdassa ja 
12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirtämisen. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, 
peruuttamispäätöksessä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon.
3a. Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
3b. Edellä olevan 9 artiklan 3 kohdan d ja 
e alakohdan ja 12 artiklan 5 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.
_______________
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 Tämän direktiivin voimaantulopäivä.

Or. de

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

27 artikla Poistetaan.
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 
4 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 9 
artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 3 
kohdassa, 14 artiklan 5 kohdassa ja 16 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, ilmoittaa asiasta
toiselle toimielimelle ja komissiolle 
viimeistään kuukautta ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa 
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee, ja 
mainitsee peruuttamisen syyt.
3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. de

Perustelu

Mukautus tehtyihin poistoihin.
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Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään yhdellä kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan 
päättyessä vastustanut delegoitua 
säädöstä, se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä ja se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä. 
Delegoitu säädös voidaan julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se voi tulla voimaan ennen kyseisen 
määräajan päättymistä, jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ilmoittaneet komissiolle aikomuksestaan 
olla vastustamatta säädöstä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa hyväksyttyä delegoitua säädöstä 
1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, se 
ei tule voimaan. Säädöstä vastustava 
toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa 
delegoitua säädöstä.

Or. de
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Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin säännösten pakottavuus Yhdenmukaistaminen ja direktiivin 
säännösten pakottavuus

Or. de

Perustelu

Vertaa kulutusluottodirektiivin 22 artikla.

Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Tässä direktiivissä olevien 
yhdenmukaistettujen säännösten osalta 
jäsenvaltiot eivät voi kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön säännöksiä, jotka 
poikkeavat tässä direktiivissä annetuista.

Or. de

Perustelu

Mukautus kulutusluottodirektiiviin.
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Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kuluttajat eivät jää 
ilman tämän direktiivin mukaista suojaa 
siitä syystä, että luottosopimukseen 
sovellettavaksi laiksi valitaan kolmannen 
maan lainsäädäntö.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kuluttajat eivät jää 
ilman tämän direktiivin mukaista suojaa 
siitä syystä, että luottosopimukseen 
sovellettavaksi laiksi valitaan kolmannen 
maan lainsäädäntö, jos luottosopimuksella 
on läheinen yhteys yhden tai usean 
jäsenvaltion alueeseen.

Or. de

Perustelu

Mukautus kulutusluottodirektiivin 22 artiklan 4 kohtaan.

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
30 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a artikla
Siirtymätoimenpiteet

Tätä direktiiviä ei sovelleta 
luottosopimuksiin, jotka ovat voimassa 
kansallisten täytäntöönpanosäännösten 
voimaantulopäivänä.

Or. de

Perustelu

Mukautus kulutusluottodirektiivin 30 artiklaan.
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Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – jakso II – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) Sellaisten luottosopimusten, joiden osalta 
on sovittu kiinteästä luoton korosta 
alkuvaiheessa, jonka lopussa määritellään 
uusi lainakorko, jota tämän jälkeen 
määräajoin mukautetaan sovitun 
indikaattorin mukaisesti, todellinen 
vuosikorko lasketaan olettaen, että 
kiinteäkorkoisen jakson päätyttyä 
lainakorko on sama kuin ajankohtana, 
jolloin todellinen vuosikorko lasketaan 
kyseisenä ajankohtana sovitun 
indikaattorin arvon perusteella.

j) Sellaisten luottosopimusten, joiden osalta 
on sovittu kiinteästä luoton korosta 
alkuvaiheessa, jonka lopussa määritellään 
uusi lainakorko, jota tämän jälkeen 
määräajoin mukautetaan sovitun 
indikaattorin mukaisesti, todellinen 
vuosikorko lasketaan olettaen, että 
kiinteäkorkoisen jakson päätyttyä 
lainakorko on sama kuin ajankohtana, 
jolloin todellinen vuosikorko lasketaan 
kyseisenä ajankohtana sovitun 
indikaattorin arvon perusteella siten, että 
se ei kuitenkaan alita kiinteää luoton 
korkoa. 

Or. de

Perustelu

Mukautus ehdotettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – A osa – kaavake ESIS-malli – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Korko 3. Korko
Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan 
vuosikorkona ilmaistuja lainan 
kokonaiskustannuksia. Todellisen 
vuosikoron perusteella on helpompi verrata 
eri tarjouksia. Lainaanne sovellettava 
todellinen vuosikorko on [todellinen 
vuosikorko]. Se koostuu seuraavista 
osatekijöistä:

Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan 
vuosikorkona ilmaistuja lainan 
kokonaiskustannuksia. Todellisen 
vuosikoron perusteella on helpompi verrata 
eri tarjouksia. Lainaanne sovellettava 
todellinen vuosikorko on [todellinen 
vuosikorko]. Se koostuu seuraavista 
osatekijöistä:

Korko [arvo prosentteina] Lainakorko [arvo prosentteina]

[Todellisen vuosikoron muut osatekijät] [Todellisen vuosikoron muut osatekijät]
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Or. de

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – A osa – kaavake ESIS-malli – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Ennenaikainen takaisinmaksu 8. Ennenaikainen takaisinmaksu

(Tarvittaessa) Teillä ei ole mahdollisuutta 
maksaa tätä lainaa ennenaikaisesti takaisin.

(Tarvittaessa) Teillä ei ole mahdollisuutta 
maksaa tätä lainaa ennenaikaisesti takaisin.

(Tarvittaessa) Teillä on mahdollisuus 
maksaa tämä laina ennenaikaisesti takaisin.

(Tarvittaessa) Teillä on mahdollisuus 
maksaa tämä laina ennenaikaisesti takaisin.

(Tarvittaessa) [Ehdot] (Tarvittaessa) [Ehdot]
[Menettely] [Menettely]

(Tarvittaessa) Luopumismaksu: (Tarvittaessa) Korvaus:
(Tarvittaessa) Jos päätätte maksaa tämän 
lainan ennenaikaisesti takaisin, pyydämme 
teitä ottamaan meihin yhteyttä, jotta 
voimme vahvistaa luopumismaksun tarkan 
määrän kyseisenä ajankohtana.

(Tarvittaessa) Jos päätätte maksaa tämän 
lainan ennenaikaisesti takaisin, pyydämme 
teitä ottamaan meihin yhteyttä, jotta 
voimme vahvistaa syntyneistä 
kustannuksista ja korkotappioista 
suoritettavan korvauksen tarkan määrän 
kyseisenä ajankohtana.

Or. de

Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – A osa – kaavake ESIS-malli – 14 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(Tarvittaessa) Tämän lainan korko ei pysy 
kiinteänä koko laina-aikaa.

(Tarvittaessa) Tämän lainan korko ei pysy 
kiinteänä koko laina-aikaa. Se saattaa 
nousta huomattavasti kiinteän koron 
soveltamisajan päätyttyä.

Or. de
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Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – A osa – kaavake ESIS-malli – 14 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Teidän on maksettava myös muita veroja ja 
kustannuksia (tarvittaessa), kuten 
notaarimaksuja.

Teidän on maksettava myös muita luoton 
vakuuksiin liittyviä veroja ja kustannuksia 
(tarvittaessa), kuten kirjaamismaksuja ja 
notaarimaksuja.

Or. de

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – A osa – kaavake ESIS-malli – 14 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(Tarvittaessa) Kotinne voi joutua 
ulosottoon, jos laiminlyötte maksunne.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Mukautus ehdotettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – A osa – kaavake ESIS-malli – 14 kohta – 8 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos maksuja ei ole tarkoitettu velan 
välittömään kuoletukseen suhteessa 
luoton kokonaismäärään vaan pääoman 
muodostamiseen, on ilmoitettava, että 
luottosopimuksessa tai liitesopimuksessa 
ei anneta vakuuksia luottosopimuksen 
perusteella käyttöön otetun 
kokonaismäärän takaisinmaksusta, jollei 
tällaisesta vakuudesta ole sovittu erikseen.
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Or. de

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – B osa – 3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Koron lisäksi on mainittava kaikki 
muut todellisen vuosikoron osatekijät (nimi 
ja vastaava prosenttiosuus). Jos kaikista 
kustannuksista ei ole mahdollista tai 
mielekästä ilmoittaa prosenttiosuutta, 
luotonantajan on ilmoitettava 
kokonaisprosenttiosuus.

(1) Lainakoron lisäksi on mainittava 
kaikki muut todellisen vuosikoron 
osatekijät (nimi ja vastaava 
prosenttiosuus). Jos kaikista kustannuksista 
ei ole mahdollista tai mielekästä ilmoittaa 
prosenttiosuutta, luotonantajan on 
ilmoitettava kokonaisprosenttiosuus. Jos 
on sovittu kiinteästä luoton korosta 
alkuvaiheessa, jonka lopussa lainakorkoa 
mukautetaan sovitun indikaattorin 
mukaisesti, on erityisesti ilmoitettava, että 
lainakorko ja todellinen vuosikorko 
saattavat ylittää huomattavasti kiinteän 
luoton koron ja alkuperäisen todellisen 
koron. 

Or. de

Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – B osa – 8 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Jos ennenaikaisesta takaisinmaksusta 
on maksettava luopumismaksu, 
luotonantajan on huomautettava tästä 
luotonottajalle ja ilmoitettava 
luopumismaksun määrä. Jos 
luopumismaksun määrä riippuu eri 
tekijöistä, kuten jo takaisin maksetusta 
määrästä tai ennenaikaisen takaisinmaksun 
ajankohtana voimassa olevasta korosta, 
luotonottajan on ilmoitettava, miten 
luopumismaksu lasketaan. Luotonantajan 

(2) Jos ennenaikaisesta takaisinmaksusta 
on maksettava korvaus, luotonantajan on 
huomautettava tästä luotonottajalle ja 
ilmoitettava korvauksen määrä. Jos 
korvauksen määrä riippuu eri tekijöistä, 
kuten jo takaisin maksetusta määrästä tai 
ennenaikaisen takaisinmaksun ajankohtana 
voimassa olevasta korosta, luotonottajan on 
ilmoitettava, miten korvaus lasketaan.
Luotonantajan on sen jälkeen annettava 
vähintään kaksi malliesimerkkiä, jotka 
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on sen jälkeen annettava vähintään kaksi 
malliesimerkkiä, jotka antavat 
luotonottajalle käsityksen siitä, kuinka 
suuri luopumismaksu olisi eri 
skenaarioissa.

antavat luotonottajalle käsityksen siitä, 
kuinka suuri korvaus olisi eri 
skenaarioissa.

Or. de

Perustelu

Mukautus ehdotettuihin tarkistuksiin.


