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RÖVID INDOKOLÁS

Jelenleg a jelzáloghitelekre vonatkozóan nem létezik uniós jogi szabályozás. Megemlítendő a 
2001. márciusi, a lakáshitelekre vonatkozó önkéntes magatartási kódex (COM(2001)193 
végleges). A fogyasztói hitelekről szóló 2008/48/EK irányelv rendelkezéseinek hatálya a 
jelzáloggal biztosított hitelekre nem terjed ki. A tagállamok ennek ellenére ezen irányelv 
egyes rendelkezéseit a jelzáloggal biztosított hitelekre is alkalmazzák.

A jelzáloghitel-piacok a belső piacon belül különös jelentőséggel bírnak, ugyanakkor abba 
kevéssé, sőt egyáltalán nem integrálódtak. Jelzáloghitelek esetében a határokon átnyúló hitel 
(akár fogyasztói hitel) felvételének útjában álló általános nehézségek – például nyelvi 
problémák, különböző finanszírozási kultúrák és a regionális környezetben fennálló bizalmi 
viszonyok – mellett további akadályok is felmerülnek, így különösen az egyes tagállamok 
telekjoga, az értékbecslési előírások, a telekkönyvi és jelzálogjog vagy a végrehajtási jog 
közötti jelentős eltérések. Ezen akadályokat az irányelvre irányuló javaslat nem érinti, és ezek 
középtávon sem háríthatók el. Egyet kell tehát értenünk a Bizottsággal a tekintetben, hogy 
különösen fogyasztói oldalról igen korlátozottak egy belső piac kialakításának a lehetőségei, 
így a harmonizációnak visszafogottan kell történnie, és csak bizonyos keretek között kell 
maradnia. Ezenfelül a pénzügyi válságra való tekintettel a tőkepiaci jogszabályok keretében 
tett egyéb kezdeményezések a szóban forgó javaslatnál nagyobb jelentőséggel bírnak.

Fogyasztóvédelmi szempontból elöljáróban le kell szögezni, hogy egy ház vásárlása és annak 
finanszírozása sok polgár számára életének legnagyobb beruházását jelenti, ezért nekik 
védelemre van szükségük. A polgárok rendszerint tisztában vannak a folyamat terjedelmével, 
tájékozódnak és tanácsot kérnek. Ehhez képest egy fogyasztói hitel esetében inkább tömeges 
ügyletről van szó, tipikus, határokon átnyúlóan is értékesíthető termékekkel, amely esetben 
fennáll a veszélye, hogy a tapasztalatlan fogyasztót meglepetés éri. A lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó vagy jelzáloghitelek esetében ezzel szemben nagyobb hangsúlyt kell kapnia a 
termékek választéka, a nagykorú polgárok szerződéskötési szabadságának és a szolgáltatók 
közötti versenynek.
Túlzott mértékű, európai szintű szabályozás révén nem kellene behatárolni a fogyasztó azon 
lehetőségeit, hogy a hitelnyújtóval egyedi szerződéses rendelkezésekben állapodjon meg, 
mindenkori helyzetének sajátosságait figyelembe véve, adott esetben egy pártatlan tanácsadó 
bevonásával, annál is inkább, mivel a határokon átnyúló következmények korlátozottak 
maradnak.

A fogyasztói hitelekről szóló irányelv hatálya alá tartozó ágazat, illetve a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó hitelmegállapodásokról és a jelzáloghitel-megállapodásokról szóló, a javaslat 
tárgyát képező irányelv közötti, fent említett eltérések ellenére ügyelni kell arra, hogy ugyan 
az előírásoknak nem kell megegyezniük, ugyanazon helyzet szabályozása esetén ugyanazon 
pontokon ne állapítsunk meg különböző szabályokat.
A fogyasztói hitelekről szóló irányelv rendelkezéseit számos tagállam úgy hajtotta végre, 
hogy azok a jelzáloggal biztosított kölcsönökre is vonatkozznak. Ezt figyelembe kell venni.

A pénzügyi piac stabilitására való tekintettel a fogyasztói hitelekről szóló irányelven 
túlmutató szigorítások fölöslegesek, mivel a már elfogadott, többek között a bankfelügyeletre,
a tőkekövetelményekre és az értékpapírosításra vonatkozó intézkedések szintén hatályosak, és 
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megfelelőbb eszközöknek minősülnek. Az előadó ezzel összefüggésben utal a Bizottság 2011. 
július 20-i, a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság ajánlásának végrehajtásáról szóló javaslatára 
(Bázel III.)1.
Míg a Bizottság a zöld és fehér könyvben a „jelzáloghitel” kifejezést alkalmazta, a szóban 
forgó irányelvre irányuló javaslatban a „lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások” 
kifejezés szerepel. Ez az elnevezés ugyanolyan félrevezető, mint az 1. cikk. Egyfelől a 
javaslat csak a fogyasztói hitelmegállapodásokra terjed ki – ami nem azonnal látható –, 
másfelől viszont semmi esetre sem csak a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodásokra, hanem valamennyi olyan fogyasztói hitelmegállapodásra, amelynek 
biztosítéka valamely ingatlantulajdon jelzáloggal való megterhelése, így olyan esetekre is, 
amikor a cél pl. nagy üzleti komplexumok finanszírozása vagy személygépkocsi, részvények 
vásárlása vagy akár folyószámlahitel igénybevétele, ami egyes tagállamokban bevett 
gyakorlatnak számít.

MÓDOSÍTÁSOK

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodásokról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodásokról és a jelzáloghitel-
megállapodásokról 

(Ez a módosítás a szöveg egészére 
alkalmazandó. Elfogadása a megfelelő 
változtatásoknak a szöveg egészében 
történő elvégzését teszi szükségessé.)

Or. de

                                               
1 COM(2011)0453, COM(2011)0452.
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2003 márciusában a Bizottság a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások belső piaca előtt álló 
akadályok hatásának azonosítására és 
értékelésre irányuló folyamatot indított el.
2007-ben elfogadta az EU jelzáloghitel-
piacainak integrálásáról szóló fehér 
könyvet. A fehér könyvben a Bizottság 
bejelentette azon szándékát, hogy értékelje 
többek között a szerződéskötést megelőző 
tájékoztatásra, a hiteladatbázisokra, a 
hitelképességre, a teljeshiteldíj-mutatóra és 
a tanácsadásra vonatkozó szakpolitikai 
lehetőségek hatását. A Bizottság egy 
hiteltörténettel foglalkozó szakértői 
csoportot is felállított, hogy segítse a 
Bizottságot a hiteladatok 
hozzáférhetőségének, 
összehasonlíthatóságának és teljességének 
javítására irányuló intézkedések 
kidolgozásában. Emellett a hitelközvetítők 
és a lakóingatlanokhoz kapcsolódóan
hitelmegállapodást nyújtó nem-
hitelintézetek szerepére és működésére 
vonatkozó kutatásokat is útnak indítottak.

(1) 2003 márciusában a Bizottság a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások és a jelzáloghitel-
megállapodások belső piaca előtt álló 
akadályok hatásának azonosítására és 
értékelésre irányuló folyamatot indított el.
2007-ben elfogadta az EU jelzáloghitel-
piacainak integrálásáról szóló fehér 
könyvet. A fehér könyvben a Bizottság 
bejelentette azon szándékát, hogy értékelje 
többek között a szerződéskötést megelőző 
tájékoztatásra, a hiteladatbázisokra, a 
hitelképességre, a teljeshiteldíj-mutatóra és 
a tanácsadásra vonatkozó szakpolitikai 
lehetőségek hatását. A Bizottság egy 
hiteltörténettel foglalkozó szakértői 
csoportot is felállított, hogy segítse a 
Bizottságot a hiteladatok 
hozzáférhetőségének, 
összehasonlíthatóságának és teljességének 
javítására irányuló intézkedések 
kidolgozásában. Emellett a hitelközvetítők 
és a lakóingatlanokhoz kapcsolódó
hitelmegállapodást és jelzáloghitel-
megállapodást nyújtó nem-hitelintézetek 
szerepére és működésére vonatkozó 
kutatásokat is útnak indítottak.

Or. de

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Szerződés értelmében a belső piac (2) A Szerződés értelmében a belső piac 
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egy olyan, belső határok nélküli térség, 
amelyben biztosított az áruk és 
szolgáltatások szabad mozgása és a 
letelepedés szabadsága. A határokon 
átnyúló tevékenységek előmozdítása és a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások belső piacának 
létrehozása érdekében létfontosságú, hogy 
e térségen belül átláthatóbb és hatékonyabb 
hitelpiac alakuljon ki. Jelentős eltérések 
állnak fenn az egyes tagállamok 
jogszabályai között a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó hitelmegállapodások 
nyújtásával kapcsolatos ügymenet, 
valamint a hitelközvetítők és a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódóan
hitelmegállapodást nyújtó nem-
hitelintézetek szabályozása és felügyelete 
tekintetében. Az ilyen különbségek a 
határokon átnyúló tevékenységek szintjét 
korlátozó akadályokat teremtenek a 
kínálati és a keresleti oldalon egyaránt, 
ezáltal csökkentik a piacon a versenyt és a 
választékot, emelik a szolgáltatók számára 
történő hitelnyújtás költségeit és akár meg 
is akadályozhatják utóbbiakat 
tevékenységük végzésében.

egy olyan, belső határok nélküli térség, 
amelyben biztosított az áruk és 
szolgáltatások szabad mozgása és a 
letelepedés szabadsága. A határokon 
átnyúló tevékenységek előmozdítása és a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások és a jelzáloghitel-
megállapodások belső piacának 
létrehozása érdekében létfontosságú, hogy 
e térségen belül átláthatóbb és hatékonyabb 
hitelpiac alakuljon ki. Jelentős eltérések 
állnak fenn az egyes tagállamok 
jogszabályai között a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó hitelmegállapodások és a 
jelzáloghitel-megállapodások nyújtásával 
kapcsolatos ügymenet, valamint a 
hitelközvetítők és a lakóingatlanokhoz
kapcsolódó hitelmegállapodást és a 
jelzáloghitel-megállapodások nyújtó nem-
hitelintézetek szabályozása és felügyelete 
tekintetében. Az ilyen különbségek a 
határokon átnyúló tevékenységek szintjét 
korlátozó akadályokat teremtenek a 
kínálati és a keresleti oldalon egyaránt, 
ezáltal csökkentik a piacon a versenyt és a 
választékot, emelik a szolgáltatók számára 
történő hitelnyújtás költségeit és akár meg 
is akadályozhatják utóbbiakat 
tevékenységük végzésében.

Or. de

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ezen irányelv által le nem fedett
területek esetében a tagállamok szabadon 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek nemzeti 
jogszabályokat. A tagállamok olyan 
területeken tarthatnak fenn vagy 
vezethetnek be nemzeti rendelkezéseket, 
mint a hitelmegállapodások 

(7) Az ezen irányelv hatálya alá nem 
tartozó területek esetében a tagállamok 
szabadon fenntarthatnak vagy 
bevezethetnek nemzeti jogszabályokat. A 
tagállamok különösen olyan területeken 
tarthatnak fenn vagy vezethetnek be 
nemzeti rendelkezéseket, mint a 
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érvényességével kapcsolatos szerződésjog, 
az ingatlan értékbecslése, ingatlan-
nyilvántartás, szerződéses információk, 
szerződéskötés utáni kérdések, és a 
nemteljesítések kezelése.

hitelmegállapodások érvényességével 
kapcsolatos szerződésjog, a dologi jog, az 
ingatlan értékbecslése, ingatlan-
nyilvántartás, szerződéses információk, 
szerződéskötés utáni kérdések, és a 
nemteljesítések kezelése.

Or. de

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ezen irányelv célja annak biztosítása, 
hogy a fogyasztóknak nyújtott minden hitel 
magas szintű védelmet élvezzen. Ezért 
alkalmazni kell ingatlanfedezettel 
biztosított hitelekre, a bizonyos 
tagállamokban ingatlan vásárlására 
felhasznált hitelekre és a lakóingatlanok 
felújítására szánt hitelekre, amelyek nem 
tartoznak a fogyasztói 
hitelmegállapodásokat érintően uniós 
szintű szabályokat meghatározó, a 
fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 
87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 
2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatálya alá. Ez az irányelv nem 
alkalmazandó továbbá bizonyos olyan 
típusú hitelmegállapodásokra, amelyeknél 
a munkaadó nyújt munkavállalóinak hitelt 
bizonyos körülmények között, ahogyan 
arról a 2008/48/EK irányelv már 
rendelkezik.

(9) Ezen irányelv célja annak biztosítása, 
hogy a fogyasztóknak nyújtott minden hitel 
magas szintű védelmet élvezzen. Ezért 
alkalmazni kell a bizonyos tagállamokban
jelzáloggal biztosított vagy ingatlan
finanszírozását szolgáló 
hitelmegállapodásokra, valamint a 
lakóingatlanok felújítására szánt hitelekre, 
amelyek nem tartoznak a fogyasztói 
hitelmegállapodásokat érintően uniós 
szintű szabályokat meghatározó, a 
fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 
87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 
2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatálya alá. Ez az irányelv nem 
alkalmazandó továbbá bizonyos olyan 
típusú hitelmegállapodásokra, amelyeknél 
a munkaadó nyújt munkavállalóinak hitelt 
bizonyos körülmények között, ahogyan 
arról a 2008/48/EK irányelv már 
rendelkezik.

Or. de
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Ez az irányelv a 2008/48/EK 
irányelvvel összhangban nem 
alkalmazandó azon lakóingatlannal 
kapcsolatos hitelmegállapodásokra és 
jelzáloghitel-megállapodásokra, amelyek 
összege meghaladja a 2 millió eurót. Az 
irányelv hatálya nem terjed továbbá ki az 
adósságátütemezési megállapodásokra, a 
bérleti és lízingmegállapodásokra, a 
folyószámlahitel formájában fennálló 
hitelmegállapodásokra, a kamat- és 
díjmentes hitelmegállapodásokra, az 
értékpapírcégekkel kötött 
hitelmegállapodásokra, a valamely ügy 
rendezésének kövekezményeként létrejött 
hitelmegállapodásokra, az ingyenes 
átütemezés tárgyú hitelmegállapodásokra, 
valamint a jogszabályi rendelkezésekkel 
összhangban csak korlátozott ügyfélkör 
számára nyújtott hitelmegállapodásokra.

Or. de

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ugyanakkor fontos figyelembe venni 
a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások sajátosságait, amelyek 
indokolják az eltérő megközelítést.
Tekintve a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások jellegét és fogyasztót 
érintő lehetséges következményeit, a 
reklámanyagokba és a személyre szabott, 
szerződéskötést megelőző tájékoztatásba 

(14) Ugyanakkor fontos figyelembe venni 
a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások sajátosságait, amelyek 
indokolják az eltérő megközelítést. Az 
ágazatban a lakáshitelekkel kapcsolatos 
önkéntes kezdeményezésként már létező 
eljárást követve a szerződéskötést 
megelőző, személyre szabott tájékoztatás 
mellett mindenkor rendelkezésre kell állnia 



PA\877227HU.doc 9/64 PE472.205v01-00

HU

külön kockázati figyelmeztetéseket kell 
foglalni, például a biztosíték felvételének 
természetére és hatásaira vonatkozóan. Az 
ágazatban a lakáshitelekkel kapcsolatos 
önkéntes kezdeményezésként már létező 
eljárást követve a szerződéskötést 
megelőző, személyre szabott tájékoztatás 
mellett mindenkor rendelkezésre kell állnia 
egy szerződéskötést megelőző, általános 
tájékoztatásnak. Az eltérő megközelítés 
továbbá azért is indokolt, hogy figyelembe 
vehetők legyenek a pénzügyi válságból 
levont tanulságok annak biztosítása 
érdekében, hogy a hitelkeletkeztetés 
megbízható módon történjen. E tekintetben 
a hitelképességi vizsgálatra vonatkozó 
előírásokat meg kell erősíteni a fogyasztói 
hitelhez képest, a hitelközvetítőknek 
pontosabb információt kell adniuk 
státuszukról és a hitelezőkkel való 
kapcsolatukról a potenciális 
összeférhetetlenség feltárása érdekében, és 
a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások keletkeztetésében 
részt vevő összes szereplőt megfelelő 
engedélyezésnek, nyilvántartásba vételnek 
és felügyeletnek kell alávetni.

egy szerződéskötést megelőző, általános 
tájékoztatásnak. Az eltérő megközelítés 
továbbá azért is indokolt, hogy figyelembe 
vehetők legyenek a pénzügyi válságból 
levont tanulságok annak biztosítása 
érdekében, hogy a hitelkeletkeztetés 
megbízható módon történjen. A 
hitelképességet a 2008/48/EK irányelv 
rendelkezéseivel összhangban kell
vizsgálni. A hitelközvetítőknek pontosabb 
információt kell adniuk státuszukról és a 
hitelezőkkel való kapcsolatukról a 
potenciális összeférhetetlenség feltárása 
érdekében, és a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó hitelmegállapodások 
keletkeztetésében részt vevő összes 
szereplőt megfelelő engedélyezésnek, 
nyilvántartásba vételnek és felügyeletnek 
kell alávetni.

Or. de

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az alkalmazandó jogi keretnek 
bizalmat kell teremtenie a fogyasztókban 
aziránt, hogy a hitelezők és a 
hitelközvetítők a fogyasztók legfontosabb
érdekeit szem előtt tartva járnak el. Az 
ilyen jellegű fogyasztói bizalom 
biztosításának kulcseleme az ágazaton 
belüli magas fokú tisztességesség, 
becsületesség és professzionalitás 

(16) Az alkalmazandó jogi keretnek 
bizalmat kell teremtenie a fogyasztókban 
aziránt, hogy a hitelezők és a 
hitelközvetítők a fogyasztók jogait és
érdekeit figyelembe veszik. Az ilyen 
jellegű fogyasztói bizalom biztosításának 
kulcseleme az ágazaton belüli magas fokú 
tisztességesség, becsületesség és 
professzionalitás biztosítására irányuló 
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biztosítására irányuló követelmény.
Jóllehet ennek az irányelvnek az intézmény 
szintjén kell megkövetelnie a vonatkozó 
ismeretek és szakértelem bizonyítását, a 
tagállamok számára azonban lehetővé kell 
tennie, hogy a különálló természetes 
személyek vonatkozásában is szabadon 
bevezessenek vagy fenntartsanak ilyen 
követelményeket.

követelmény. Jóllehet ennek az 
irányelvnek az intézmény szintjén kell 
megkövetelnie a vonatkozó ismeretek és 
szakértelem bizonyítását, a tagállamok 
számára azonban lehetővé kell tennie, hogy
a különálló természetes személyek 
vonatkozásában is szabadon bevezessenek 
vagy fenntartsanak ilyen követelményeket.

Or. de

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A hitelezők és hitelközvetítők gyakran 
használnak (sokszor különleges feltételeket 
tartalmazó) reklámokat, hogy a fogyasztók 
számára vonzóvá tegyenek egy adott 
terméket. A fogyasztókat ezért védeni kell 
a tisztességtelen vagy megtévesztő 
reklámozási gyakorlattal szemben, és 
lehetőséget kell biztosítani számukra a 
reklámok összehasonlítására. Annak 
érdekében, hogy a fogyasztók képesek 
legyenek a különböző ajánlatok 
összehasonlítására, szükség van a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások reklámozására 
vonatkozó külön rendelkezésekre, valamint 
a fogyasztóknak szánt reklámokba és 
marketinganyagokba foglalandó adatok 
jegyzékére. Ezek a rendelkezések 
figyelembe veszik a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó hitelmegállapodások 
sajátosságait, például azt, hogy ha a 
fogyasztó nem teljesíti a hiteltörlesztést, az 
ingatlan elvesztését kockáztatja. A 
hitelköltségekről szóló információt nem 
tartalmazó reklámok tekintetében a 
tagállamok számára biztosítani kell, hogy 
nemzeti jogszabályaikban továbbra is 

(17) A hitelezők és hitelközvetítők gyakran 
használnak (sokszor különleges feltételeket 
tartalmazó) reklámokat, hogy a fogyasztók 
számára vonzóvá tegyenek egy adott 
terméket. A fogyasztókat ezért védeni kell 
a tisztességtelen vagy megtévesztő 
reklámozási gyakorlattal szemben, és 
lehetőséget kell biztosítani számukra a 
reklámok összehasonlítására. Annak 
érdekében, hogy a fogyasztók képesek 
legyenek a különböző ajánlatok 
összehasonlítására, szükség van a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások és a jelzáloghitel-
megállapodások reklámozására vonatkozó 
külön záró rendelkezésekre, valamint a 
fogyasztóknak szánt reklámokba és 
marketinganyagokba foglalandó adatok 
jegyzékére, amennyiben a reklámban 
megemlítik a kamatokat és költségeket.
Egyébként a tagállamoknak továbbra is 
szabadon kell tudniuk dönteni arról, hogy 
nemzeti jogszabályaikban milyen 
tájékoztatási követelményeket írnak elő.  
Ezek a rendelkezések figyelembe veszik a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások sajátosságait.
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szabadon bevezethessenek vagy 
fenntarthassanak a közzétételre vonatkozó 
követelményeket.

Or. de

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A fogyasztónak mindezeken túl 
további segítségre lehet szüksége annak 
eldöntéséhez, hogy a kínált termékek közül 
melyik hitelmegállapodás a legmegfelelőbb
az igényei és pénzügyi helyzete 
szempontjából. A hitelezőknek, és ha az 
ügylet hitelközvetítőn keresztül zajlik, a 
hitelközvetítőknek biztosítaniuk kell ezt a
segítséget az általuk a fogyasztónak kínált
hiteltermékekkel kapcsolatban. A fontos 
információkat, továbbá az ajánlott
termékek alapvető jellemzőit ezért
személyre szabottan kell a fogyasztónak 
elmagyarázni, oly módon, hogy a 
fogyasztó számára érthető legyen, hogy e 
termékek milyen hatással lehetnek 
gazdasági helyzetére. A tagállamok 
meghatározhatják, hogy az ilyen 
magyarázatot mikor és milyen mértékben 
kell megadni a fogyasztónak, figyelembe 
véve a hitelajánlás sajátos körülményeit, a 
fogyasztó segítség iránti igényét és az 
egyedi hiteltermékek jellegét.

(22) A szerződéskötést megelőzően 
biztosítandó tájékoztatáson felül a
fogyasztónak még kiegészítő segítségre is 
szüksége lehet ahhoz, hogy eldönthesse, 
hogy a kínált termékek közül melyik 
hitelmegállapodás a legmegfelelőbb 
igényei és pénzügyi helyzete 
szempontjából. Ezért a tagállamoknak
biztosítaniuk kell, hogy a hitelezők a
fogyasztónak kínált hiteltermékek 
tekintetében megadják az ilyen segítséget.
Adott esetben a szerződéskötést megelőző
fontos információkat, továbbá az ajánlott
termékekkel kapcsolatos alapvető
jellemzőket személyre szabottan kell a
fogyasztó tudomására hozni oly módon, 
hogy a fogyasztó számára érthető legyen, 
hogy e termékek milyen hatással lehetnek 
gazdasági helyzetére. Adott esetben a
segítségnyújtás e kötelezettségét a 
hitelközvetítőkre is alkalmazni kell. A
tagállamok meghatározhatják, hogy az 
ilyen magyarázatot mikor és milyen 
mértékben kell megadni a fogyasztónak, 
figyelembe véve a hitelajánlás sajátos 
körülményeit, a fogyasztó segítség iránti 
igényét és az egyedi hiteltermékek jellegét.

Or. de
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A belső piac megteremtésének és 
működésének előmozdítása, valamint az 
Unió egész területén a magas szintű 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében 
szükséges az Unió egész területén 
biztosítani a teljeshiteldíj-mutatóra 
vonatkozó információk 
összehasonlíthatóságát. A hitel fogyasztó 
által viselt teljes költsége minden olyan 
költséget magában foglal, amelyet a 
fogyasztónak a hitelmegállapodással 
kapcsolatosan meg kell fizetnie, a 
közjegyzői költségeket kivéve. Magában 
kell tehát foglalnia a kamatot, a 
jutalékokat, az adókat, a hitelközvetítői 
díjat és bármely egyéb díjat, valamint a 
biztosítás vagy egyéb járulékos termékek 
költségét, ha ezek kötelezőek a hitel 
meghirdetett feltételek melletti 
megszerzéséhez. Mivel a teljeshiteldíj-
mutató a szerződéskötést megelőző 
szakaszban csak példával jelezhető, az 
ilyen példának reprezentatívnak kell lennie.
Ezért ennek meg kell felelnie például az 
adott hitelmegállapodás-típus alapján 
nyújtott hitel átlagos futamidejének és 
teljes összegének. Tekintettel a 
teljeshiteldíj-mutató kiszámításának 
összetettségére (például a változó 
kamatlábon vagy nem standard törlesztésen 
alapuló hitelek esetében), és a 
termékinnovációval való lépéstartás 
érdekében technikai szabályozási 
standardokat lehetne alkalmazni a 
teljeshiteldíj-mutató kiszámítási 
módszerének módosítására vagy 
részletezésére. A fogyasztók általi 
megértés és összehasonlítás 
megkönnyítése érdekében a teljeshiteldíj-
mutató ezen irányelvben szereplő 
fogalmának és a kiszámításához használt 

(23) A belső piac megteremtésének és 
működésének előmozdítása, valamint az 
Unió egész területén a magas szintű 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében 
szükséges az Unió egész területén
egységesen biztosítani a teljeshiteldíj-
mutatóra vonatkozó információk 
összehasonlíthatóságát. A hitel fogyasztó 
által viselt teljes költsége minden olyan 
költséget magában foglal, amelyet a 
fogyasztónak a hitelmegállapodással 
kapcsolatosan meg kell fizetnie, kivéve a
hitelnyújtással összefüggő költségeket, 
például bejegyzési díjakat vagy közjegyzői 
költségeket. Magában kell tehát foglalnia a 
kamatot, a jutalékokat, az adókat, a 
hitelközvetítői díjat és bármely egyéb díjat, 
valamint a biztosítás vagy egyéb járulékos 
termékek költségét, ha ezek kötelezőek a 
hitel meghirdetett feltételek melletti 
megszerzéséhez. Mivel a teljeshiteldíj-
mutató a szerződéskötést megelőző 
szakaszban csak példával jelezhető, az 
ilyen példának reprezentatívnak kell lennie.
Ezért ennek meg kell felelnie például az 
adott hitelmegállapodás-típus alapján 
nyújtott hitel átlagos futamidejének és 
teljes összegének. Tekintettel a 
teljeshiteldíj-mutató kiszámításának 
összetettségére (például a változó 
kamatlábon vagy nem standard törlesztésen 
alapuló hitelek esetében), és a 
termékinnovációval való lépéstartás 
érdekében technikai szabályozási 
standardokat lehetne alkalmazni a 
teljeshiteldíj-mutató kiszámítási 
módszerének módosítására vagy 
részletezésére. Az összehasonlíthatóság 
érdekében törekedni kell a teljeshiteldíj-
mutatónak ezen irányelvben és a 
2008/48/EK irányelvben való lehető 
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módszernek egyeznie kell a 2008/48/EK 
irányelvben lévővel. A 2008/48/EK 
irányelv egy esetleges későbbi módosítása 
esetén azonban a fogalommeghatározások 
és módszerek a jövőben eltérhetnek. A 
tagállamok szabadon fenntarthatnak vagy 
bevezethetnek a hitelkamatláb hitelező 
általi egyoldalú megváltoztatására 
vonatkozó tilalmat.

legegységesebb meghatározására és 
számítási módjára. Ugyanakkor a
kezdetben fix kamatozású hitelek esetében 
a teljeshiteldíj-mutatónak 2008/48/EK 
irányelv szerinti kiszámítása a fogyasztó 
számára félreértésekre adhat okot. Ezt 
javítani kell. A jövőben további eltérések 
adódhatnak, amennyiben a két irányelvet 
módosítják. A tagállamok szabadon 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek a 
hitelkamatláb hitelező általi egyoldalú 
megváltoztatására vonatkozó tilalmat.

Or. de

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A negatív hitelképességi vizsgálatnak 
azt kell jeleznie a hitelező számára, hogy a 
fogyasztó nem engedheti meg magának a
hitelt és következésképpen a hitelező nem 
hagyhatja jóvá a hitelt. Az ilyen negatív 
eredmény számos okból eredhet, beleértve, 
de nem kizárólag valamely adatbázis 
lekérdezését vagy a negatív hitelpontozást.
A pozitív hitelképességi vizsgálat nem 
jelent a hitelező számára hitelnyújtási 
kötelezettséget.

(25) Negatív eredménnyel járó
hitelképességi vizsgálat esetén a hitelt csak 
kivételes esetben szabad jóváhagyni. Az 
ilyen negatív eredmény számos okból 
eredhet, beleértve, de nem kizárólag 
valamely adatbázis lekérdezését vagy a 
negatív hitelpontozást. A pozitív 
hitelképességi vizsgálat nem jelent a 
hitelező számára hitelnyújtási 
kötelezettséget.

Or. de

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A fogyasztóknak a hitelképességi (26) A fogyasztóknak a hitelképességi 
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vizsgálat megkönnyítése érdekében 
biztosítaniuk kell a hitelező vagy 
hitelközvetítő számára a pénzügyi 
helyzetükre és személyes körülményeikre 
vonatkozó minden rendelkezésre álló 
lényeges információt. A fogyasztó azonban 
nem büntethető, ha nincs lehetősége 
bizonyos információk, vagy a pénzügyi 
helyzetének jövőbeli alakulására 
vonatkozó értékelés megadására. Olyan 
helyzetekben, amikor a fogyasztók 
tudatosan hiányos vagy helytelen 
információkat adnak meg, a tagállamoknak 
lehetőséget kell adni a megfelelő szankciók 
megállapítására.

vizsgálat elvégzése érdekében biztosítaniuk 
kell a hitelező vagy hitelközvetítő számára 
a pénzügyi helyzetükre és személyes 
körülményeikre vonatkozó minden 
rendelkezésre álló lényeges információt, 
különben a kívánt hitelt adott esetben nem 
hagyják jóvá a részükre. Olyan 
helyzetekben, amikor a fogyasztók 
tudatosan hiányos vagy helytelen 
információkat adnak meg, a tagállamoknak 
lehetőséget kell adni a megfelelő szankciók 
megállapítására.

Or. de

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Amennyiben a hiteligénylést 
adatbázisba való betekintés révén szerzett 
adatok, vagy az adatok adatbázisbeli 
hiánya alapján utasítják vissza, a hitelező a 
fogyasztót tájékoztatja erről, a szóban 
forgó adatbázis nevéről és minden egyéb, a 
95/46/EK irányelv által előírt elemről, 
annak érdekében, hogy a fogyasztó 
gyakorolhassa hozzáférési jogát, és 
szükség esetén helyesbíthesse, törölhesse 
vagy blokkolhassa a rá vonatkozó, az 
adatbázisban feldolgozott személyes 
adatokat. Ha a hiteligénylés 
visszautasítására vonatkozó döntés 
automatizált döntésen vagy például 
pontozásos hitelbírálati rendszerhez 
hasonló szisztematikus módszeren alapul, a 
hitelező tájékoztatja erről a fogyasztót és
elmagyarázza a döntés során alkalmazott 
logikát, valamint ismerteti azokat az 
intézkedéseket, amelyek alapján a 

(29) Amennyiben a hiteligénylést 
adatbázisba való betekintés révén szerzett 
adatok, vagy az adatok adatbázisbeli 
hiánya alapján utasítják vissza, a hitelező a 
fogyasztót tájékoztatja erről és a szóban 
forgó adatbázisban szereplő adatokról, 
valamint minden egyéb, a 95/46/EK 
irányelv által előírt elemről. Ha a 
hiteligénylés visszautasítására vonatkozó 
döntés automatizált döntésen vagy például 
pontozásos hitelbírálati rendszerhez 
hasonló szisztematikus módszeren alapul, a 
hitelező értesíti erről a fogyasztót, és
tájékoztatja, hogy ezen automatizált 
döntések manuálisan felülvizsgálhatók, 
ám ez a hitelnyújtó számára nem jelent 
kötelezettséget. A hitelező azonban nem 
kötelezhető ilyen tájékoztatás megadására 
abban az esetben, ha ezt egyéb, például a 
pénzmosásról vagy a terrorizmus 
finanszírozásáról szóló uniós jogszabályok 
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fogyasztó kérheti az automatizált döntés 
manuális felülvizsgálatát. A hitelező 
azonban nem kötelezhető ilyen tájékoztatás 
megadására abban az esetben, ha ezt 
egyéb, például a pénzmosásról vagy a 
terrorizmus finanszírozásáról szóló uniós 
jogszabályok tiltják. Nem adható ilyen 
tájékoztatás akkor sem, ha ez a közrend 
vagy a közbiztonság – például 
bűncselekmények megelőzése, 
kivizsgálása, felderítése vagy 
büntetőeljárás lefolytatása – céljaival 
ellentétesnek bizonyul.

tiltják. Nem adható ilyen tájékoztatás akkor 
sem, ha ez a közrend vagy a közbiztonság 
– például bűncselekmények megelőzése, 
kivizsgálása, felderítése vagy 
büntetőeljárás lefolytatása – céljaival 
ellentétesnek bizonyul.

Or. de

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Ahhoz, hogy megérthessék a 
szolgáltatás természetét, fel kell hívni a 
fogyasztók figyelmét arra, hogy mit jelent 
az adott fogyasztó igényeinek és pénzügyi 
helyzetének megfelelő 
hitelmegállapodásra vonatkozó személyre 
szabott ajánlás („tanács”), és azt mikor 
nyújtják és mikor nem. A tanácsadást 
nyújtóknak általános előírásokat kell 
betartaniuk annak biztosítása érdekében, 
hogy a fogyasztó számára az igényeinek és 
körülményeinek megfelelő 
termékválasztékot kínáljanak. A
szolgáltatásnak a piacon elérhető 
termékek tisztességes és kellően széles 
körű elemzésén, valamint a fogyasztó 
pénzügyi helyzetének, preferenciáinak és 
céljainak részletes vizsgálatán kell 
alapulnia. Ezt az értékelést naprakész 
információkra és a fogyasztónak a hitel 
futamideje alatti körülményeire vonatkozó 
ésszerű feltételezésekre kell alapozni. A 
tagállamok részletezhetik, hogy egy adott 

(31) A fogyasztó számára egyértelműnek 
kell lennie, ha a részére nyújtott 
tanácsadás a hitelnyújtástól elkülönülő
szolgáltatás. Ellenszolgáltatás csak akkor 
kérhető, ha annak tényéről és 
kiszámításának módjáról a fogyasztót 
érthetően és egyértelműen tájékoztatták. A
tanácsadást nyújtóknak általános 
előírásokat kell betartaniuk annak 
biztosítása érdekében, hogy a fogyasztó 
számára az igényeinek és körülményeinek 
megfelelő termékválasztékot kínáljanak. A
tanácsadásnak az elérhető termékek 
tisztességes és kellően széles körű 
elemzésén, valamint a fogyasztó pénzügyi 
helyzetének, preferenciáinak és céljainak 
részletes vizsgálatán kell alapulnia, és azt
naprakész információkra és a fogyasztónak 
a hitel futamideje alatti körülményeire 
vonatkozó ésszerű feltételezésekre kell 
alapozni. Amennyiben a tanácsadás csak a 
szolgáltató saját termékkörére terjed ki, 
arra a fogyaszó figyelmét fel kell kívni. A
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termék fogyasztó számára való 
alkalmasságát hogyan kell felmérni a 
tanácsadás keretében.

tagállamok részletezhetik, hogy egy adott 
termék fogyasztó számára való 
alkalmasságát hogyan kell felmérni a 
tanácsadás keretében.

Or. de

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az egységes piaci verseny és az uniós 
polgárok szabad mozgásának 
előmozdításában fontos szerepet játszhat a 
fogyasztó azon lehetősége, hogy hitelét a 
hitelmegállapodás lejárta előtt 
visszafizesse. Mindazonáltal lényeges 
eltérések léteznek azon nemzeti elvek és 
feltételek között, amelyek alapján a 
fogyasztók képesek a visszafizetésre, és 
azon feltételek között, amelyek alapján 
megvalósulhat a lejárat előtti visszafizetés.
Elismerve a jelzálog-finanszírozási 
mechanizmusok sokféleségét és az elérhető 
termékek választékát, a hitel lejárat előtti 
visszafizetése tekintetében alapvető 
szükség van bizonyos uniós szintű 
előírásokra annak biztosítása érdekében, 
hogy a fogyasztóknak lehetőségük legyen 
kötelezettségeik teljesítésére a 
hitelmegállapodásban egyeztetett időpont 
előtt, és hogy magabiztosan nézzenek körül 
az igényeiknek legmegfelelőbb termékek 
után. A tagállamoknak ezért –
jogszabállyal vagy szerződési feltételek 
révén – biztosítaniuk kell, hogy a 
fogyasztóknak jogszabályban vagy 
szerződésben biztosított joguk legyen a
lejárat előtti visszafizetésre; mindazonáltal 
a tagállamok számára lehetővé kell tenni 
az ilyen jog gyakorlására vonatkozó 
feltételek meghatározását. Ezen feltételek 
közé tartozhatnak a jog gyakorlására 

(32) Az egységes piaci verseny és az uniós 
polgárok szabad mozgásának 
előmozdításában fontos szerepet játszhat a 
fogyasztó azon lehetősége, hogy hitelét a 
hitelmegállapodás lejárta előtt 
visszafizesse. Mindazonáltal lényeges 
eltérések léteznek azon nemzeti elvek és 
feltételek között, amelyek alapján a 
fogyasztók képesek a visszafizetésre, és 
azon feltételek között, amelyek alapján 
megvalósulhat a lejárat előtti visszafizetés.
Elismerve a jelzálog-finanszírozási 
mechanizmusok sokféleségét és az elérhető 
termékek választékát, a hitel lejárat előtti 
visszafizetése tekintetében alapvető 
szükség van bizonyos uniós szintű 
előírásokra annak biztosítása érdekében, 
hogy a fogyasztóknak lehetőségük legyen 
kötelezettségeik teljesítésére a 
hitelmegállapodásban egyeztetett időpont 
előtt, és hogy magabiztosan nézzenek körül 
az igényeiknek legmegfelelőbb termékek 
után. A tagállamoknak ezért –
jogszabállyal vagy szerződési feltételek 
révén – biztosítaniuk kell, hogy a 
fogyasztóknak jogszabályban vagy 
szerződésben biztosított joguk legyen a 
lejárat előtti visszafizetésre, a 
megállapított fix kamatozású időszakok 
kötelező jogi ereje elvének tiszteletben 
tartása mellett. A tagállamok számára 
lehetővé kell tenni az e jog gyakorlására 
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vonatkozó időbeli korlátozások, a 
hitelkamatláb típusától – rögzített vagy 
változó – függően eltérő kezelés, 
korlátozások azon körülmények 
tekintetében, amelyek között a jog 
gyakorolható. A tagállamok 
rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező 
jogosult legyen a hitel lejárat előtti 
visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó 
költségek méltányos és objektívan indokolt 
kompenzálására. Minden esetben, ha a 
lejárat előtti visszafizetés olyan időszakba 
esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a 
jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a 
fogyasztó részéről különös érdek meglétét.
Ilyen különös érdek merülhet fel például 
válás vagy a munkahely elvesztése esetén.
Ha valamely tagállam ilyen feltételek 
megállapítása mellett dönt, ezek nem 
tehetik a fogyasztó számára túlzottan 
nehézzé vagy megterhelővé a jog 
gyakorlását.

vonatkozó feltételek meghatározását. Ezen 
feltételek közé tartozhatnak a jog 
gyakorlására vonatkozó időbeli 
korlátozások, a hitelkamatláb típusától –
rögzített vagy változó – függően eltérő 
kezelés, korlátozások azon körülmények 
tekintetében, amelyek között a jog 
gyakorolható. A tagállamok 
rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező 
jogosult legyen a hitel lejárat előtti 
visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó 
költségek – többek között az általuk 
elszenvedett kamatkiesés – méltányos és 
objektívan indokolt kompenzálására.
Minden esetben, ha a lejárat előtti 
visszafizetés olyan időszakba esik, 
amelyben a hitelkamatláb rögzített, a jog 
gyakorlásának feltételéül lehet szabni a 
fogyasztó részéről különös érdek meglétét.
Ilyen különös érdek merülhet fel például 
válás vagy a munkahely elvesztése esetén.

Or. de

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelpiac fejleményeinek, vagy a 
hiteltermékek fejlődésének, valamint az 
olyan gazdasági fejleményeknek, mint az 
infláció figyelembevétele érdekében, és az 
ebben az irányelvben foglalt bizonyos 
követelmények alkalmazásával 
kapcsolatos további magyarázatok 
biztosítása érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelő felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság mindenekelőtt felhatalmazást 

törölve
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kap olyan felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására, amelyeknek céljai a 
következők: a hitelezők személyzetére és a 
hitelközvetítőkre alkalmazandó szakmai 
követelmények részletezése, a fogyasztó 
hitelképességének vizsgálata során, 
valamint annak biztosítása során 
felhasználandó kritériumok 
meghatározása, hogy a hiteltermékek a 
fogyasztó számára alkalmasak legyenek, 
és az olyan kulcsfogalmak, mint a 
„nemteljesítés” további összehangolása, 
valamint a hiteladatbázisokra 
alkalmazandó nyilvántartási kritériumok 
és feldolgozási feltételek meghatározása.

Or. de

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelek piacán a fejlemények – többek 
között az elérhető termékválaszték –
figyelembevétele érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelő, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására a 
következők módosítása céljából: a 
reklámokba foglalandó szabványos 
tájékoztatási elemek tartalma, az európai 
szabványosított információs adatlap 
tartalma és formátuma, a hitelközvetítők 
által közzéteendő információk tartalma, a
teljeshiteldíj-mutató kiszámításához 
használt képlet és feltételezések, valamint 
a fogyasztó hitelképesség-vizsgálata során 
figyelembe veendő kritériumok.

(40) A lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelek piacán a fejlemények – többek 
között az elérhető termékválaszték –
figyelembevétele érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelő, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására az 
európai szabványosított információs 
adatlap tartalma és formátuma, valamint a 
teljeshiteldíj-mutató kiszámításához 
használt képlet és feltételezések
módosítása céljából.

Or. de
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az olyan gazdasági fejlemények, mint 
az infláció, valamint a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó hitelmegállapodások piaca 
fejleményeinek figyelembevétele 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
a hitelközvetítők tekintetében a szakmai 
felelősségbiztosítás vagy hasonló 
biztosíték minimális monetáris összegének 
szabályozástechnikai standardok 
elfogadása révén történő megállapítására.

törölve

Or. de

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés dátumát követő két hónapon belül 
kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben. A nagy jelentőségű 
területek tekintetében lehetővé kell tenni 
ennek az időtartamnak az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére egy hónappal történő 
meghosszabbítását. Lehetővé kell tenni az 
Európai Parlament és a Tanács számára, 
hogy tájékoztassa a többi intézményt arról, 
ha nem szándékozik kifogást emelni.

(43) Az értesítés időpontját követően 
három hónapnak kell az Európai 
Parlament és a Tanács rendelkezésére 
állnia a felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
kifogásolására. A nagy jelentőségű 
területek tekintetében lehetővé kell tenni 
ennek az időtartamnak az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére két hónappal történő 
meghosszabbítását. Lehetővé kell tenni az 
Európai Parlament és a Tanács számára, 
hogy tájékoztassa a többi intézményt arról, 
ha nem szándékozik kifogást emelni.

Or. de
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Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv célja a tagállamok
lakóingatlanokkal kapcsolatos fogyasztói 
hitelmegállapodásokat érintő, valamint a 
hitelközvetítőkre és hitelezőkre vonatkozó 
prudenciális és felügyeleti követelmények 
egyes szempontjait érintő törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek 
egyes aspektusaira vonatkozó keret 
létrehozása.

Ezen irányelv célja a tagállamok törvényi,
rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseinek egyes szempontjaira,
valamint a hitelközvetítőkre és hitelezőkre 
vonatkozó prudenciális és felügyeleti 
követelmények egyes szempontjaira 
vonatkozó keret létrehozása, amennyiben 
azok jelzáloggal biztosított, vagy 
lakóingatlanok finanszírozására szolgáló 
fogyasztói hitelmegállapodásokat 
érintenek.

Or. de

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez az irányelv a következő 
hitelmegállapodásokra alkalmazandó:

1. Ez az irányelv a következő fogyasztói
hitelmegállapodásokra alkalmazandó:

Or. de

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A földterület vagy meglévő vagy 
tervezett lakóépület tulajdonjogának 
megszerzését vagy fenntartását célzó 
hitelmegállapodások.

b) a megállapodás megkötésének 
pillanatában a földterület vagy meglévő,
vagy tervezett lakóépület tulajdonjogának 
megszerzését vagy fenntartását célzó 
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hitelmegállapodások.

Or. de

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Valamely személy tulajdonában lévő 
vagy általa megszerezni kívánt 
lakóingatlan felújítását célzó 
hitelmegállapodások, amelyek nem 
tartoznak a 2008. április 23-i 2008/48/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
hatálya alá.

c) valamely személy tulajdonában lévő, 
általa használt, vagy általa megszerezni 
kívánt lakóingatlan felújítását célzó 
hitelmegállapodások, amelyek nem 
tartoznak a 2008. április 23-i 2008/48/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
hatálya alá.

Or. de

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) hitelmegállapodások, amelyek teljes 
hitelösszege meghaladja a 2 millió eurót,

Or. de

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) átütemezési megállapodások hat 
hónapot meg nem haladó időszakra kötött 
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hitelmegállapodások esetén, amennyiben 
a halasztott visszafizetés hitelkamatlába 
nem haladja meg a szerződésben 
meghatározott kamatot;

Or. de

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) bérleti vagy haszonbérleti 
megállapodások, amelyek esetében a 
megállapodás tárgyának tekintetében sem 
maga a megállapodás, sem más külön 
megállapodás nem ír elő a bérlet vagy a 
lízing tárgyára vonatkozó vásárlási 
kötelezettséget; a vásárlási kötelezettség 
fennáll, amennyiben arról a hitelező 
egyoldalúan határoz;

Or. de

IndokolásÖsszhangban a fogyasztói hitelről szóló irányelv 2. cikke (2) bekezdésének d) 
pontjával.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bd) hitelmegállapodások 
folyószámlahitelek formájában

Or. de

IndokolásÖsszhangban a fogyasztói hitelről szóló irányelv 2. cikke (2) bekezdésének e) 
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pontjával.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

be) kamat- és díjmentes 
hitelmegállapodások, valamint olyan 
hitelmegállapodások, amelyeknek 
értelmében a fogyasztónak három 
hónapon belül és kizárólag jelentéktelen 
összegű díjakkal kell a hitelt 
visszafizetnie;

Or. de

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelről szóló irányelv 2. cikk (2) bekezdésének f) pontjával.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bf) olyan hitelmegállapodások, amelyeket 
a pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. 
április 21-i 2004/39/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének 
(1) bekezdésében meghatározott 
befektetési vállalkozásokkal vagy a 
2006/48/EK irányelv 4. cikkében 
meghatározott hitelintézetekkel kötnek 
abból a célból, hogy egy befektető a 
2004/39/EK irányelv I. mellékletének C. 
szakaszában felsorolt egy vagy több 
eszközhöz kapcsolódó ügyletet 
végrehajthasson, amennyiben a hitelt 
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nyújtó befektetési vállalkozás vagy 
hitelintézet érintett az ügyletben;

Or. de

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelről szóló irányelv 2. cikke (2) bekezdésének h) pontjával.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bg) olyan hitelmegállapodások, amelyek 
egy ügy bíróság vagy más hatóság előtti 
rendezésének következményei;

Or. de

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelről szóló irányelv 2. cikke (2) bekezdésének i) pontjával.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bh) olyan hitelmegállapodások, amelyek 
meglévő adósság díjmentes, halasztott 
megfizetésére vonatkoznak;

Or. de

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelről szóló irányelv 2. cikke (2) bekezdésének j) pontjával.
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Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bi) olyan hitelmegállapodások, amelyek 
korlátozott ügyfélkörnek és az általános 
közérdeket szolgáló céllal jogszabályban 
foglalt kötelezettség szerint, a piacon 
érvényes kamatlábaknál alacsonyabb 
kamatlábak mellett vagy kamatmentesen, 
vagy más, a piacon érvényes feltételekhez 
képest a fogyasztó számára kedvezőbb 
feltételek mellett, valamint a piacon 
érvényes kamatlábaknál nem magasabb 
kamatlábak mellett nyújtott kölcsönökhöz 
kapcsolódnak.

Or. de

Indokolás

A vállalkozásindításhoz nyújtott hitelek gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi célok 
előmozdítására szolgálnak és jogszabályi követelmény alapján a piacinál kedvezőbb 
feltételekkel nyújtják őket. Ezért a fogyasztói hitelről szóló irányelv 2. cikke (2) bekezdésének 
l) pontjával összhangban ki kellene zárni őket ezen irányelv hatálya alól.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „a hitel fogyasztó által viselt teljes 
költsége”: a hitel fogyasztó által viselt 
teljes költsége a 2008/48/EK irányelv 3. 
cikkének g) pontjában meghatározottak 
szerint.

k) „a hitel fogyasztó által viselt teljes 
költsége”: a hitel fogyasztó által viselt 
teljes költsége a 2008/48/EK irányelv 3. 
cikkének g) pontjában meghatározottak 
szerint, a hitelbiztosításhoz kapcsolódó 
költségek kivételével;
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Or. de

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelvhez, összhangban a 11. 
preambulumbekezdéssel.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) „teljes hitelösszeg”: egy 
hitelmegállapodás értelmében 
rendelkezésre bocsátott felső összeghatár 
vagy teljes összeg, függetlenül attól, hogy 
az a fogyasztónak vagy harmadik 
személynek kerül kifizetésre;

Or. de

Indokolás

Mivel a fogalom szerepel a javaslatban (8. cikk (2) bekezdés d) pont), pontosan meg kell 
határozni a jelentését; összhangban a 2008/48/EK irányelv 3. cikkének l) pontjával.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – r a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ra) „lakóingatlan”: olyan ingatlan, 
amelyet elsődlegesen lakáscéllal 
használnak;

Or. de
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Indokolás

Mivel a fogalom szerepel a javaslatban, pontosan meg kell határozni a jelentését.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kijelölik az ezen irányelv 
végrehajtására felhatalmazott illetékes 
hatóságokat, és biztosítják, hogy a 
hatóságok rendelkezzenek a feladataik 
teljesítéséhez szükséges összes hatáskörrel.

A tagállamok kijelölik az ezen irányelv 
végrehajtására felhatalmazott illetékes 
hatóságokat, és biztosítják, hogy a 
hatóságok rendelkezzenek a feladataik 
teljesítéséhez szükséges összes hatáskörrel. 
Amennyiben a tagállamok nemzeti 
jogukban olyan előírások révén hajtják 
végre ezen irányelv rendelkezéseit, 
amelyek nem tartoznak hatósági 
ellenőrzés hatálya alá, úgy e 
tagállamoknak nem kell illetékes 
hatóságot kijelölniük, illetve az így kijelölt 
hatóság számára hatáskört biztosítaniuk.

Or. de

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv 18., 19., 20. és 21. cikke 
végrehajtásának biztosítására illetékesnek 
kijelölt hatóságok az európai felügyeleti 
hatóság (Európai Bankhatóság) 
létrehozásáról szóló 1093/2010/EU 
rendelet 4. cikke (2) bekezdésében foglalt 
illetékes hatóságok közül kerüljenek ki.

Amennyiben hatóságokat kell kijelölni és 
ezeket hatáskörrel kell felruházni, a
tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv 18., 19., 20. és 21. cikke 
végrehajtásának biztosítására illetékesnek 
kijelölt hatóságok az európai felügyeleti 
hatóság (Európai Bankhatóság) 
létrehozásáról szóló 1093/2010/EU 
rendelet 4. cikke (2) bekezdésében foglalt 
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illetékes hatóságok közül kerüljenek ki.

Ettől eltérve a tagállamok az említett 
rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében 
felsorolt illetékes hatóságok között  nem 
szereplő hatóságot is kijelölhetnek, 
amennyiben biztosítják, hogy az említett 
rendelet ezen irányelv 18., 19., 20. és 21. 
cikkének végrehajtására vonatkozó 
rendelkezéseit e hatóságra is megfelelően 
alkalmazzák.

Or. de

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben a tagállam területén több 
illetékes hatóság van, úgy a tagállamok 
biztosítják ezen hatóságok szoros 
együttműködését annak érdekében, hogy 
azok mindegyike hatékonyan tudja 
végrehajtani saját feladatait.

2. Amennyiben a tagállam területén több 
illetékes hatóság van, úgy a tagállamok 
biztosítják ezen hatóságok szoros 
együttműködését.

Or. de

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megkövetelik, hogy a 
hitel, és adott esetben a járulékos 
szolgáltatások fogyasztóknak történő 
nyújtásakor, közvetítésekor vagy az azzal 
kapcsolatos tanácsadás során a hitelező 
vagy a hitelközvetítő becsületesen, 
tisztességesen, a szakmai elvárásoknak 
megfelelően, a fogyasztók legfontosabb

1. A tagállamok megkövetelik, hogy a 
hitel, és adott esetben a járulékos 
szolgáltatások fogyasztóknak történő 
nyújtásakor, közvetítésekor vagy az azzal 
kapcsolatos tanácsadás során a hitelező 
vagy a hitelközvetítő becsületesen, 
tisztességesen, a szakmai elvárásoknak 
megfelelően, a fogyasztók jogait és
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érdekeit szem előtt tartva járjon el. érdekeit is szem előtt tartva járjon el.

Or. de

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az a mód, ahogyan a hitelezők 
javadalmazzák személyzetüket és az 
érintett hitelközvetítőket, és az a mód, 
ahogyan a hitelközvetítők javadalmazzák 
személyzetüket, ne gátolja a fogyasztók 
legfontosabb érdekeit szem előtt tartó 
eljárásra vonatkozó, (1) bekezdésben 
említett kötelezettség teljesítését.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az a mód, ahogyan a hitelezők 
javadalmazzák személyzetüket és az 
érintett hitelközvetítőket, és az a mód, 
ahogyan a hitelközvetítők javadalmazzák 
személyzetüket, ne gátolja az (1) 
bekezdésben említett kötelezettség 
teljesítését.

Or. de

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 
28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1) és (2) bekezdésében előírt 
követelmények, és különösen a megfelelő 
ismeretekre és szakértelemre vonatkozóan 
szükséges követelmények részletes 
meghatározására.

törölve

Or. de
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Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a kötelezettség nem áll fenn akkor, ha 
a nemzeti jogszabályok a teljes 
hiteldíjmutató feltüntetését írják elő az 
olyan hitelmegállapodásokra vonatkozó 
reklámokban, amelyek a hitelnek a 
fogyasztó által viselt költsége 
vonatkozásában nem jelölnek meg 
kamatlábat, illetve a hitelnek az első 
albekezdés értelmében vett egyéb 
költségére vonatkozó számadatot.

Or. de

Indokolás
Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 4. cikk (1) bekezdéséhez.

Módosítás44

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabványos tájékoztatásnak 
egyértelmű, világos és jól látható módon,
egy reprezentatív példával szemléltetve a
következőket kell tartalmaznia:

2. A szabványos tájékoztatásnak 
egyértelmű, világos és szembeötlő módon 
egy reprezentatív példával szemléltetve a
következő elemeket kell tartalmaznia:

Or. de

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 4. cikk (2) bekezdéséhez.
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Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a hitelkamatlábat, megjelölve, hogy az 
rögzített vagy változó vagy mindkettő, a 
hitel fogyasztó által viselt teljes 
költségében foglalt díjakra vonatkozó 
részletes tájékoztatással együtt;

c) a hitelkamatlábat, megjelölve, hogy az 
rögzített vagy változó vagy mindkettő;

Or. de

Indokolás

Túl hosszú a reklám szempontjából.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a hitelmegállapodás időtartamát; f) adott esetben a hitelmegállapodás 
időtartamát;

Or. de

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 4. cikk (2) bekezdésének d) pontjához.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a törlesztőrészletek összegét; g) adott esetben a törlesztések összegét;
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Or. de

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 4. cikk (2) bekezdésének f) pontjához.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a fogyasztó által fizetendő teljes 
összeget;

törölve

Or. de

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) adott esetben egy figyelmeztetést arról a 
kockázatról, hogy a hitelmegállapodáshoz 
kapcsolódó kötelezettségek figyelmen 
kívül hagyása esetén az ingatlan 
elveszíthető, ha a hitel fedezete 
lakóingatlan-fedezetű jelzálog vagy a 
tagállamokban a lakóingatlanokra 
általánosan alkalmazott más hasonló 
biztosíték vagy a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó valamely jog.

törölve

Or. de

Indokolás

Túl hosszú a reklám szempontjából és nem felel meg a tudatos fogyasztóról alkotott képnek.
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Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 
28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap a 
reklámba foglalandó szabványos 
tájékoztatási elemek jegyzékének további 
részletezésére.

törölve

A Bizottság mindenekelőtt az ilyen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadása során szükség esetén 
módosítja az e cikk (2) bekezdésének a)–i) 
pontjában meghatározott szabványos 
tájékoztatási elemek jegyzékét.

Or. de

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők 
vagy adott esetben a hitelközvetítők a 
hitelmegállapodásokra vonatkozó általános 
tájékoztatást tartós adathordozón vagy 
elektronikus formában mindenkor 
hozzáférhetővé tegyék.

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők 
vagy adott esetben a hitelközvetítők a 
hitelmegállapodásokra vonatkozó általános 
tájékoztatást papíron vagy bármely más
tartós adathordozón vagy elektronikus 
formában mindenkor hozzáférhetővé 
tegyék.

Or. de

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelről szóló irányelv 5. cikke (1) bekezdésével.
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Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a hitel fogyasztó által viselt teljes 
költségét és a teljeshiteldíj-mutatót 
szemléltető példa;

g) a hitel fogyasztó által viselt teljes 
költségét és a teljes hiteldíjmutatót 
szemléltető reprezentatív példa;

Or. de

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 8. cikk (2) bekezdéséhez és (5) bekezdésének g) 
pontjához.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) arra vonatkozó tájékoztatás, hogy 
hogyan lehet információhoz jutni a 
hitelmegállapodás kamatát érintő 
adókedvezményekről vagy más állami 
támogatásokról.

törölve

Or. de

Indokolás

Ezen információ feltüntetésének kötelezettsége nem felel meg a tudatos fogyasztóról alkotott 
képnek és ezen túl belső piaci akadályt jelenthet. Összhangban a fogyasztói hitelekről szóló 
irányelvvel.
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Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) Olyan hitelmegállapodás esetében, 
ahol a fogyasztó általi fizetések nem 
vezetnek a teljes hitelösszeg azonnali, 
ennek megfelelő törlesztéséhez, hanem azt 
tőkeképzésre használják a 
hitelmegállapodásban vagy egy járulékos 
megállapodásban megállapított 
időszakokban és feltételek szerint, a (2) 
bekezdés szerinti szerződéskötést megelőző 
tájékoztatás világos és egyértelmű 
nyilatkozatot tartalmaz arra vonatkozóan, 
hogy az ilyen hitelmegállapodások nem 
írnak elő a hitelmegállapodás szerinti 
teljes hitelösszeg lehívására visszafizetési 
garanciát, kivéve, ha ilyen garanciát 
nyújtanak.

Or. de

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 5. cikk (5) bekezdéséhez.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelező, és adott esetben a hitelközvetítő, 
azután, hogy a fogyasztó a 14. cikknek 
megfelelően megadta igényeiről, pénzügyi 
helyzetéről és preferenciáiról a szükséges 
információkat, indokolatlan késedelem 
nélkül biztosítja a fogyasztó számára azt a 
személyre szabott információt, amely 
alapján a fogyasztó össze tudja 
hasonlítani a piacon elérhető hiteleket, 

2. Kellő időben, azt megelőzően, hogy a
fogyasztót bármilyen hitelmegállapodás 
vagy ajánlat kötelezné, a hitelező és adott 
esetben a hitelközvetítő, azután, hogy a 
fogyasztó a 14. cikknek megfelelően 
megadta igényeiről, pénzügyi helyzetéről 
és preferenciáiról a szükséges 
információkat, a hitelező által felajánlott 
hitelfeltételek, valamint adott esetben a
fogyasztó által kifejezett kívánságok és az 
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értékelni tudja azok hatását és tájékozott 
döntést tud hozni arról, hogy kössön-e 
hitelmegállapodást. Ezeket az 
információkat nyomtatott formában vagy 
más tartós adathordozón, a II. mellékletben 
foglalt európai szabványosított információs 
adatlap felhasználásával kell rendelkezésre 
bocsátani.

általa nyújtott információk alapján, a
fogyasztó rendelkezésére bocsátja a 
különböző ajánlatok összehasonlításához 
szükséges személyre szabott információkat 
annak érdekében, hogy a fogyasztó
megalapozott döntést hozhasson a 
hitelmegállapodás esetleges megkötéséről.
Ezeket az információkat nyomtatott 
formában vagy más tartós adathordozón, a 
II. mellékletben foglalt európai 
szabványosított információs adatlap 
felhasználásával kell rendelkezésre 
bocsátani.

A tagállamok biztosítják, hogy ha a 
fogyasztónak a hitelezőre nézve kötelező 
erejű ajánlatot tesznek, azt kísérje európai 
szabványosított információs adatlap. Ilyen 
körülmények között a tagállamok 
biztosítják, hogy a szerződés megkötési 
módjától függetlenül a hitelmegállapodást 
ne lehessen megkötni addig, amíg a 
fogyasztónak volt elegendő ideje 
összehasonlítani az ajánlatokat, értékelni 
azok hatását és tájékozott döntést hozni 
valamely ajánlat elfogadásáról.
A hitelező és adott esetben a hitelközvetítő 
esetében úgy kell tekinteni, hogy a 
2002/65/EK irányelv 3. cikkében 
meghatározottak szerint teljesítették a 
távollevők között kötött szerződés 
megkötése előtt a fogyasztó tájékoztatására 
vonatkozó követelményt, amennyiben 
rendelkezésre bocsátották az európai 
szabványosított információs adatlapot.

A hitelező és adott esetben a hitelközvetítő 
esetében úgy kell tekinteni, hogy a 
2002/65/EK irányelv 3. cikkében 
meghatározottak szerint teljesítették a 
távollevők között kötött szerződés 
megkötése előtt a fogyasztó tájékoztatására 
vonatkozó követelményt, amennyiben 
rendelkezésre bocsátották az európai 
szabványosított információs adatlapot.

Bármely további olyan tájékoztatást, 
amelyet a hitelező vagy adott esetben a 
hitelközvetítő a fogyasztónak nyújthat, 
külön dokumentumban kell megadni, 
amely az európai szabványosított 
információs adatlaphoz mellékelhető.

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
kiegészítő információt kell nyújtani a 
fogyasztók részére. Ezeket és bármely
olyan önként nyújtott kiegészítő
tájékoztatást, amelyet a hitelező vagy adott 
esetben a hitelközvetítő a fogyasztónak 
nyújthat, külön dokumentumban kell 
megadni, amely az európai szabványosított 
információs adatlaphoz mellékelhető.

Or. de
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Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelekről szóló irányelvvel, ezen túl a jelentős országonkénti 
különbségek a fogyasztóvédelem szempontjából eltérő információ nyújtását tehetik 
szükségessé.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 28. 
cikkben meghatározott feltételek mellett a 
Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (1) 
bekezdésében meghatározott általános 
tájékoztatási elemek, és a II. mellékletben 
meghatározott európai szabványosított 
információs adatlap tartalmának és 
formátumának módosítására.

A 26. cikknek megfelelően a Bizottság 
felhatalmazást kap az e cikk (1) 
bekezdésében meghatározott általános 
tájékoztatási elemek, és a II. mellékletben 
meghatározott európai szabványosított 
információs adatlap tartalmának és 
formátumának módosítására.

Or. de

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) módosítják az e cikk (1) bekezdésében 
meghatározott általános tájékoztatási 
elemek jegyzékét;

törölve

Or. de
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Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) törölnek a II. mellékletben 
meghatározott valamely tájékoztatási 
elemet;

törölve

Or. de

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kiegészítik a II. mellékletben 
meghatározott tájékoztatásielem-
jegyzéket;

törölve

Or. de

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok biztosítják, hogy adott 
esetben a fogyasztó által a 
hitelközvetítőnek a szolgáltatásaiért 
fizetendő díjról a hitelközvetítőnek 
tájékoztatnia kell a hitelezőt, a 
teljeshiteldíj-mutató kiszámítása 
érdekében.

Or. de
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Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelről szóló irányelv 21. cikke c) pontjával.

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 
28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1) bekezdésében meghatározott, a 
fogyasztónak a hitelközvetítőkről 
nyújtandó tájékoztatási elemek 
jegyzékének frissítésére.

törölve

A Bizottság mindenekelőtt az ilyen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadása során szükség esetén 
módosítja az e cikk (1) bekezdésében 
meghatározott tájékoztatási elemek 
jegyzékét.

Or. de

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az e cikk (1) bekezdése egységes 
alkalmazási feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap, 
hogy szükség esetén meghatározza az e 
cikk (1) bekezdésében rögzített 
tájékoztatási elemek szabványosított 
formátumát és a megjelenítését.

törölve

Or. de



PE472.205v01-00 40/64 PA\877227HU.doc

HU

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők 
és adott esetben a hitelközvetítők 
megfelelő magyarázattal szolgáljanak a 
fogyasztónak a javasolt 
hitelmegállapodás(ok)ról és az esetleges 
járulékos szolgáltatás(ok)ról annak 
érdekében, hogy a fogyasztó olyan 
helyzetbe kerüljön, amelyben képes 
értékelni, hogy a javasolt
hitelmegállapodások megfelelőek-e
igényei és pénzügyi helyzete 
szempontjából. A megfelelő magyarázat 
személyre szabott tájékoztatást tartalmaz a 
kínált hitelek jellemzőiről, ugyanakkor 
nem fogalmaz meg ajánlást. A hitelezők és 
adott esetben a hitelközvetítők minden 
szükséges eszközzel pontosan felmérik a 
fogyasztó hitellel kapcsolatos ismereteit és 
tapasztalatát, hogy a hitelező vagy 
hitelközvetítő meghatározhassa a 
fogyasztónak nyújtandó magyarázatok 
szintjét, és ennek megfelelően
módosíthassa a magyarázatokat.

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők 
és adott esetben a hitelközvetítők 
megfelelő magyarázattal szolgáljanak a 
fogyasztónak, annak érdekében, hogy az 
értékelhesse, hogy a javasolt
hitelmegállapodás megfelelő-e igényei és 
pénzügyi helyzete szempontjából, adott 
esetben a szerződéskötést megelőzően 
nyújtandó információkat, és az európai 
szabványosított információs adatlapon 
szereplő információkat, a javasolt 
termékek fő jellemzőit, valamint e 
jellemzők fogyasztóra gyakorolt konkrét 
hatásait – többek között a fogyasztó 
nemfizetése következményeit  – részletesen 
kifejtvel. A tagállamok kiigazításokat 
végezhetnek az ilyen segítségnyújtás 
módját és mértékét, valamint a 
segítségnyújtó személyét illetően a 
hitelmegállapodási ajánlat adott 
körülményeinek, az ajánlat címzettjének, 
valamint az ajánlott hitel típusának
megfelelően.

A megfelelő magyarázatok tartalmazzák a 
9. és 10. cikkel összhangban a 
szerződéskötést megelőzően nyújtandó 
tájékoztatásban foglalt információk és 
terminológia, valamint azon 
következmények magyarázatát, amelyeket 
a hitelmegállapodás megkötése jelenthet a 
fogyasztó számára, többek között a 
fogyasztó nemfizetése esetén.

Or. de

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelekről szóló irányelvvel.
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Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A teljeshiteldíj-mutató kiszámítása 
céljából meg kell határozni a hitel 
fogyasztó által viselt teljes költségét azon 
díjak kivételével, amelyeket a 
fogyasztónak abban az esetben kell 
megfizetnie, ha a hitelmegállapodásban 
meghatározott kötelezettségeinek 
bármelyikét nem teljesíti.

2. A teljeshiteldíj-mutató kiszámítása 
céljából meg kell határozni a hitel 
fogyasztó által viselt teljes költségét azon 
díjak kivételével, amelyeket a 
fogyasztónak abban az esetben kell 
megfizetnie, ha a hitelmegállapodásban 
meghatározott kötelezettségeinek 
bármelyikét nem teljesíti.

Ha a hitel megszerzéséhez kötelező 
számlát nyitni, az ilyen számla 
fenntartásának költségeit, a számlával 
kapcsolatos fizetési ügyletek és lehívások 
céljára egyaránt szolgáló fizetési eszköz 
használatának költségeit, és a fizetési 
ügyletekkel kapcsolatos egyéb költségeket 
bele kell számítani a hitel fogyasztó által 
viselt teljes költségébe, kivéve, ha 
költségeket a hitelmegállapodásban vagy a 
fogyasztóval kötött egyéb 
megállapodásban egyértelműen és
elkülönítve feltüntették.

A fizetési ügyleteket és lehívásokat 
egyaránt rögzítő számlafenntartási 
költségeket, a fizetési ügyletek és 
lehívások céljára egyaránt szolgáló fizetési 
eszköz használatának költségeit, és a 
fizetési ügyletekkel kapcsolatos egyéb 
költségeket bele kell számítani a hitel 
fogyasztó által viselt teljes költségébe, 
kivéve, ha a számlanyitás opcionális és a 
számlával kapcsolatos költségeket a 
hitelmegállapodásban vagy a fogyasztóval 
kötött egyéb megállapodásban 
egyértelműen és külön feltüntették.

Or. de

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 19. cikkének (2) bekezdéséhez.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Olyan hitelmegállapodások esetében, 
amelyek a teljeshiteldíj-mutatóban foglalt 
hitelkamatláb és adott esetben más díjak –
a számítás idején nem számszerűsíthető –
változását lehetővé tévő rendelkezéseket 

 4. Olyan hitelmegállapodások esetében, 
amelyek a teljeshiteldíj-mutatóban foglalt 
hitelkamatláb és adott esetben más díjak –
a számítás idején nem számszerűsíthető –
változását lehetővé tévő rendelkezéseket 
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tartalmaznak, a teljeshiteldíj-mutatót azon 
feltevés alapján kell kiszámítani, hogy a 
hitelkamatláb és más díjak kiszámítása a 
szerződés aláírásakor meghatározott 
szinten történik.

tartalmaznak, a teljeshiteldíj-mutatót azon 
feltevés alapján kell kiszámítani, hogy a 
hitelkamatláb és más díjak kiszámítása a 
szerződés aláírásakor meghatározott 
szinten történik. Amennyiben a kezdeti 
időszakra rögzített hitelkamatlábat 
állapítanak meg, a hitelkamatlábat a 
kezdetben rögzített hitelkamatláb 
figyelembevételével kell meghatározni. 

Or. de

Indokolás

A 2008/48/EK szerinti jelenlegi kalkuláció súlyos félreértésekhez vezethet a felhasználók 
körében. Adott esetben a 2008/48/EK irányelvet ki kell igazítani.

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 
28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap a 
teljeshiteldíj-mutató kiszámításához 
használt, az I. mellékletben meghatározott 
képlet és feltevések módosítására.

5. A 26. cikknek megfelelően a Bizottság 
felhatalmazást kap a teljeshiteldíj-mutató 
kiszámításához használt, az I. mellékletben 
meghatározott képlet módosítására.

A Bizottság az ilyen felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadásakor szükség 
esetén módosítja az I. mellékletben 
meghatározott képletet vagy feltevéseket, 
különösen, ha az e cikkben és az I. 
mellékletben meghatározott feltevések 
nem elegendők a teljeshiteldíj-mutató 
egységes módon történő kiszámításához 
vagy már nem tükrözik a piaci 
kereskedelmi helyzetet.

A Bizottság az ilyen felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadásakor szükség 
esetén módosítja az I. mellékletben 
meghatározott képletet. 

Or. de



PA\877227HU.doc 43/64 PE472.205v01-00

HU

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező 
a hitelmegállapodás megkötése előtt 
többek között a fogyasztó jövedelmére, 
megtakarításaira, adósságaira és egyéb 
pénzügyi kötelezettségvállalásaira 
vonatkozó kritériumok alapján elvégzi a 
fogyasztó hitelképességének alapos 
vizsgálatát. A vizsgálatot a hitelező vagy 
adott esetben a hitelközvetítő által a 
fogyasztótól és releváns belső vagy külső 
forrásokból megszerzett szükséges 
információk alapján kell elvégezni, és 
annak meg kell felelnie a 95/46/EK 
irányelv 6. cikkében meghatározott, a 
szükségességre és arányosságra vonatkozó 
követelményeknek. A tagállamok 
biztosítják, hogy a hitelezők megfelelő 
eljárásokat alakítsanak ki a fogyasztó 
hitelképességének vizsgálatára. Ezeket az 
eljárásokat rendszeres időközönként felül 
kell vizsgálni és az eljárásokról naprakész 
adatokat kell fenntartani.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező 
a hitelmegállapodás megkötése előtt adott 
esetben a fogyasztótól kapott megfelelő 
információ és szükség esetén a vonatkozó 
adatbázisban végzett keresés alapján 
értékelje a fogyasztó hitelképességét. A 
tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők 
megfelelő eljárásokat alakítsanak ki a 
fogyasztó hitelképességének vizsgálatára. 
Ezeket az eljárásokat rendszeres 
időközönként felül kell vizsgálni és az 
eljárásokról naprakész adatokat kell 
fenntartani.

Or. de

Indokolás

Nincs semmilyen nyomós ok a fogyasztói hitelről szóló irányelvtől való eltérésre ezen a 
ponton, annál is inkább, mivel e területen más eszközök is léteznek, például a 
tőkekövetelményről szóló irányelv (2006/0049/EK) és a hitelintézeti tevékenység 
megkezdésére és folytatására vonatkozó irányelv (Richtlinie 2006/0048/EK).
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Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Ha a fogyasztó hitelképességének 
vizsgálata alapján negatívak a kilátások 
arra nézve, hogy képes lesz a hitelt a 
hitelmegállapodás időtartama alatt 
visszafizetni, a hitelező visszautasítja a 
hitelnyújtást.

a) Ha a fogyasztó hitelképességének 
vizsgálata alapján negatívak a kilátások 
arra nézve, hogy képes lesz a 
hitelmegállapodásból eredő szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítésére, a 
hitelezőnek, ha mégis megadja a hitelt, 
döntését és az indokokat dokumentálnia 
kell.

Or. de

Indokolás

A szerződéskötés jogszabályi tiltása túlzás.

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A hiteligénylés visszautasítása esetén a 
hitelező azonnal és díjmentesen 
tájékoztatja a fogyasztót a visszautasítás 
okairól.

b) A hiteligénylés visszautasítása esetén a 
hitelező azonnal és díjmentesen 
tájékoztatja a fogyasztót a 
visszautasításról.

Or. de

Indokolás

Mivel nem kötelező hitelt nyújtani, ezért nem kell kötelezővé tenni az elutasítás indokainak 
ismertetését sem. Az elutasítás indokainak közlése elősegítheti a hitel megszerzése érdekében 
elkövetett csalásokat.
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Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Ha a hiteligénylést egy lekérdezett
adatbázisban lévő adatok vagy azok hiánya
alapján utasítják vissza, a hitelező azonnal 
és díjmentesen tájékoztatja a fogyasztót a 
lekérdezett adatbázis nevéről, valamint 
annak kezelőjéről, és a fogyasztónak az 
adott adatbázisban lévő adataihoz való 
hozzáférési, és szükség esetén helyesbítési 
jogáról.

d) Ha a hiteligénylést adatbázisban való 
keresés alapján utasítják vissza, a hitelező 
azonnal és díjmentesen tájékoztatja a 
fogyasztót az adatbázisban végzett keresés 
eredményéről és a szóban forgó adatbázis 
jellemzőiről.

Or. de

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelekről szóló irányelvvel.

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) A 95/46/EK irányelv 12. cikkében 
foglalt általános hozzáférési jog sérelme 
nélkül, ha a hiteligénylést automatizált 
döntés vagy például automatizált 
hitelbírálati minősítési rendszerhez hasonló 
módszeren alapuló döntés alapján utasítják 
vissza, a hitelező azonnal és díjmentesen 
tájékoztatja a fogyasztót, és elmagyarázza 
a fogyasztónak az automatizált döntés 
során alkalmazott logikát.

e) A 95/46/EK irányelv 12. cikkében 
foglalt általános hozzáférési jog sérelme 
nélkül, ha a hiteligénylést automatizált 
döntés vagy például automatizált 
hitelbírálati minősítési rendszerhez hasonló 
módszeren alapuló döntés alapján utasítják 
vissza, a hitelező azonnal és díjmentesen 
tájékoztatja erről a fogyasztót.

Or. de
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Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) A fogyasztónak lehetősége van arra, 
hogy a döntés manuális felülvizsgálatát
kérje.

f) A fogyasztó figyelmét fel kell hívni arra, 
hogy lehetőség van a hitelkérelem 
elutasításának manuális felülvizsgálatára; 
mindez nem kötelezi a hitelezőt ilyen 
felülvizsgálat elvégzésére.

Or. de

Indokolás

A fogyasztó számára nemcsak biztosítani kell ezt  a lehetőséget, hanem fel kell hívni rá a 
figyelmét. A hitelezőt semmi nem kötelezi ilyen felülvizsgálat elvégzésére. Ez bekövetkezhet a 
verseny miatt.

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A fogyasztó hitelképességének 
vizsgálatán túlmenően a tagállamok 
biztosítják, hogy a hitelezők és 
hitelközvetítők megszerezzék a fogyasztó 
személyes és pénzügyi helyzetével, 
preferenciáival és céljaival kapcsolatos 
szükséges információkat, és kellően nagy 
számú hitelmegállapodást vegyenek 
figyelembe termékválasztékukból annak 
érdekében, hogy azonosítsák azon 
termékeket, amelyek a fogyasztó igényeit, 
pénzügyi helyzetét és személyes 
körülményeit tekintve nem alkalmatlanok 
számára. Ezeket a megfontolásokat az 
adott időpillanatban naprakész 
információkra, valamint a fogyasztónak a 
javasolt hitelmegállapodás időtartama 
alatti helyzetét érintő ésszerű 
feltételezésekre kell alapozni.

törölve
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Or. de

Indokolás

E bekezdés törlése adatvédelmi indokok miatt szükséges.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 
28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
hitelképességi vizsgálat elvégzése során, 
valamint az annak biztosítása során 
figyelembe veendő kritériumok 
meghatározására és módosítására, hogy 
az e cikk (4) bekezdésében 
meghatározottak szerint a hiteltermékek 
ne legyenek alkalmatlanok a fogyasztó 
számára.

törölve

Or. de

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók a hitelkérelmezési folyamat 
során a hitelezők és adott esetben a 
hitelközvetítők számára hiánytalan és 
helyes tájékoztatást nyújtsanak pénzügyi 
helyzetükről és személyes 
körülményeikről. Ezt a tájékoztatást 
szükség esetén függetlenül ellenőrizhető 
forrásokból származó, írásos 

1. A hitelező vagy a hitelközvetítő időben 
közli a fogyasztóval, hogy melyek azok az 
információk – beleértve a függetlenül 
ellenőrizhető szükséges bizonyítékokat –, 
amelyekre a hitelezőnek szüksége van, és 
mikorra kell őket átadni ahhoz, hogy 
elvégezhessék a hitelfelvevő 
hitelképességének kért vizsgálatát, és 
dönthessenek a hitel odaítéléséről vagy a 
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bizonyítékkal kell alátámasztani. hitelkérelem elutasításáról.

Or. de

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelekről szóló irányelvvel.

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A fogyasztó által annak érdekében 
nyújtandó információk tekintetében, hogy 
a hitelező alaposan meg tudja vizsgálni a 
fogyasztó hitelképességét, és el tudja 
dönteni, hogy jóváhagyja-e a hitelt vagy 
sem, a tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelezők a szerződéskötést megelőző 
szakaszban egyértelműen meghatározzák 
azt az információt – beleértve szükség 
esetén a függetlenül ellenőrizhető 
bizonyítékot –, amelyet a fogyasztónak 
meg kell adnia. A tagállamok azt is 
biztosítják, hogy a hitelezők megadják a 
pontos határidőt, ameddig a 
fogyasztóknak közölniük kell az említett 
információkat.

törölve

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
esetekben, amikor a fogyasztó úgy dönt, 
hogy nem adja meg a hitelképességének 
vizsgálatához szükséges információkat, a 
hitelező vagy a hitelközvetítő 
figyelmeztesse a fogyasztót arra, hogy 
nem képesek elvégezni a hitelképességi 
vizsgálatot és ezért nem hagyhatják jóvá a 
hitelt. Az ilyen figyelmeztetés 
szabványosított formátumban is kiadható.

Or. de
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Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 26. cikknek megfelelően és a 27. és 
28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1) bekezdésében említett 
adatbázisokra alkalmazandó egységes 
hitel-nyilvántartási kritériumok és 
adatfeldolgozási feltételek 
meghatározására.

törölve

Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok mindenekelőtt meghatározzák az 
ilyen adatbázisokra alkalmazandó 
nyilvántartásba-vételi küszöböket, és 
rendelkeznek az ilyen adatbázisok által 
használt kulcsfogalmak egyeztetett 
fogalommeghatározásairól.

Or. de

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ezen irányelv alkalmazásában a 
„tanácsadás” a hitelnyújtástól elkülönülő 
szolgáltatásnak minősül. Ezt a szolgáltatást 
csak akkor lehet tanácsadásként 
forgalmazni, ha a szolgáltatást nyújtó 
egyén javadalmazása átlátható a fogyasztó 
számára.

1. Ezen irányelv alkalmazásában a 
„tanácsadás” a hitelnyújtástól elkülönülő 
szolgáltatásnak minősül. A tanácsadásért 
csak abban az esetben kérhető külön 
díjazás, ha a fogyasztót tájékoztatják a 
díjfizetési kötelezettségről és az összeg 
kiszámításának módszeréről. 

Or. de
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Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kellően nagy számú, piacon elérhető
hitelmegállapodást vegyenek figyelembe, 
hogy lehetővé váljon a fogyasztó 
igényeinek, pénzügyi helyzetének és 
személyes körülményeinek leginkább 
megfelelő hitelmegállapodások ajánlása;

a) kellően nagy számú, hitelmegállapodást 
vegyenek figyelembe, hogy lehetővé váljon 
a fogyasztó igényeinek, pénzügyi 
helyzetének és személyes körülményeinek 
leginkább megfelelő hitelmegállapodások 
ajánlása, emellett felhívják a fogyasztó 
figyelmét, ha adott esetben csak a saját 
termékkörüket veszik figyelembe;

Or. de

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az (1) bekezdésben említett jog gyakorlása 
bizonyos feltételekhez kötött. Az ilyen 
feltételek közé tartozhatnak a jog 
gyakorlására vonatkozó időbeli 
korlátozások, a hitelkamatláb típusától 
függően eltérő kezelés, vagy korlátozások 
azon körülmények tekintetében, amelyek 
között a jog gyakorolható. A tagállamok 
rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező 
jogosult legyen a hitel lejárat előtti 
visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó 
költségek méltányos és objektívan indokolt 
kompenzálására. Minden esetben, ha a 
lejárat előtti visszafizetés olyan időszakba 
esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a 
jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a 
fogyasztó részéről különös érdek meglétét.

2. A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az (1) bekezdésben említett jog gyakorlása 
bizonyos feltételekhez kötött. Az ilyen 
feltételek közé tartozhatnak a jog 
gyakorlására vonatkozó időbeli 
korlátozások, a hitelkamatláb típusától 
függően eltérő kezelés, vagy korlátozások 
azon körülmények tekintetében, amelyek 
között a jog gyakorolható. A tagállamok 
rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelező 
jogosult legyen a hitel lejárat előtti 
visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó 
költségek – többek között a kamatkiesés –
méltányos és objektívan indokolt 
kompenzálására. Minden esetben, ha a 
lejárat előtti visszafizetés olyan időszakba 
esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a 
jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a 
fogyasztó részéről különös érdek meglétét.

Ha valamely tagállam ilyen feltételeket 
állapít meg, ezek nem tehetik a fogyasztó 

Ha valamely tagállam ilyen feltételeket 
állapít meg, a fogyasztó (1) bekezdésben 
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számára túlzottan nehézzé vagy 
megterhelővé az (1) bekezdésben említett
jog gyakorlását.

említett jogának gyakorlása nem válhat
túlzottan nehézzé vagy megterhelővé olyan 
feltételek következtében, amelyek túllépik 
a fent megállapított rendelkezéseket.

Or. de

Indokolás

A jogbizonytalanságokat felszámolja. Ráadásul helyénvaló a nemzeti jogalkotók iránt 
bizalommal lenni.

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság felhatalmazást kap az (1) 
bekezdés b) pontjában említett szakmai 
felelősségbiztosítás vagy hasonló 
biztosíték minimális monetáris összegének 
megállapítására szolgáló 
szabályozástechnikai standardok 
elfogadására és azok szükség esetén 
történő módosítására.

törölve

Az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardokat az 
1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban kell elfogadni.
Az EBH az (1) bekezdés b) pontjában 
említett szakmai felelősségbiztosítás vagy 
hasonló biztosíték minimális monetáris 
összegének megállapítására szolgáló 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgoz ki, amelyeket [a javaslat 
elfogadásától számított 6 hónapon belül] 
benyújt a Bizottságnak. Az EBH 
felülvizsgálja, és szükség esetén 
kidolgozza az (1) bekezdés b) pontjában 
említett szakmai felelősségbiztosítás vagy 
hasonló biztosíték minimális monetáris 
összegének módosítására szolgáló 
szabályozástechnikai 
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standardtervezeteket, amelyeket első 
alkalommal [az irányelv hatálybalépését 
követően 4 évvel] majd kétévente benyújt 
a Bizottságnak.

Or. de

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az engedély visszavonására irányuló 
eljárások, valamint a tagállamok 
büntetőjogi szankciók megállapítására 
irányuló jogának sérelme nélkül a 
tagállamok nemzeti jogukkal összhangban 
biztosítják, hogy meg lehessen hozni a 
szükséges közigazgatási intézkedéseket, 
illetve közigazgatási szankciókat lehessen 
kiszabni azon személyekkel szemben, akik 
felelősek az ezen irányelv végrehajtása 
során elfogadott rendelkezések be nem 
tartásáért. A tagállamok biztosítják, hogy 
ezen intézkedések hatékonyak, arányosak 
és visszatartó erejűek legyenek.

A tagállamok megállapítják az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti
rendelkezések megszegése esetén 
alkalmazandó szankciókat, és minden 
szükséges intézkedést meghoznak azok 
végrehajtásának biztosítására. E 
szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük.

Azon konkrét esetekre, amelyekben a 
fogyasztók tudatosan hiányos vagy 
helytelen információt szolgáltatnak a 
pozitív eredményű hitelképességi vizsgálat 
érdekében, ha a hiánytalan és helyes 
információk negatív hitelképességi 
vizsgálatot eredményeztek volna, és ezt 
követően nem képesek teljesíteni a 
megállapodás feltételeit, a tagállamok 
szankciókat írnak elő, és meghoznak 
minden szükséges intézkedést a szankciók 
végrehajtásának biztosítására.

Or. de

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 23. cikkéhez.
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Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóság nyilvánosságra hozzon 
minden olyan intézkedést vagy szankciót, 
amelyet az ezen irányelv végrehajtása 
során elfogadott rendelkezések megsértése 
miatt kiró, kivéve, ha az ilyen közzététel 
súlyosan veszélyeztetné a pénzügyi 
piacokat, vagy aránytalan kárt okozna az 
érintett feleknek.

törölve

Or. de

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelről szóló irányelv 23. cikkével. A fenti intézkedések vagy 
szankciók célja nem lehet az, hogy valakit pellengérre állítsanak 

Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják a hitelezők és 
fogyasztók, valamint a hitelközvetítők és 
fogyasztók közötti, az ezen irányelv 
alapján megállapított jogokat és 
kötelezettségeket érintő viták peren kívüli 
rendezésére vonatkozó megfelelő és 
hatékony panasz- és jogorvoslati eljárások 
létrehozását, adott esetben létező testületek 
felhasználásával. A tagállamok ezenkívül 
biztosítják, hogy az összes hitelező és 
hitelközvetítő csatlakozzon egy vagy több 
ilyen, panasz- és jogorvoslati eljárást 

1. A tagállamok biztosítják a 
hitelmegállapodásokkal kapcsolatos 
fogyasztói jogviták peren kívüli 
rendezésére vonatkozó megfelelő és 
hatékony eljárások létrehozását; ezek során
adott esetben a létező testületeket fel lehet 
használni.
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végrehajtó testülethez.

Or. de

Indokolás

Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy ezek a 
testületek aktívan együttműködjenek a 
határokon átnyúló viták megoldásában.

2. A tagállamok együttműködésre 
ösztönzik ezeket a testületeket, hogy 
rendeződhessenek a határokon átnyúló 
hitelmegállapodásokkal kapcsolatos viták 
is.

Or. de

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 24. cikkéhez.

Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság felhatalmazást kap a 6. cikk 
(4) bekezdésében, a 8. cikk (4) 
bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, 
a 10. cikk (3) bekezdésében a 14. cikk (5) 
bekezdésében és a 16. cikk (2) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás az ezen irányelv hatályba 
lépését követő határozatlan időtartamra 

1. A Bizottság az e cikkben meghatározott 
feltételek mellett felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.



PA\877227HU.doc 55/64 PE472.205v01-00

HU

szól.

2. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

2. A Bizottság …-tól* határozatlan időre 
felhatalmazást kap az 9. cikk (3) 
bekezdésének d)és e) pontjában, valamint 
a 12. cikk (5) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

3. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeit a 27. és a 28. cikk határozza 
meg.

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
9. cikk (3) bekezdésének d) és e) 
pontjában és a 12. cikk (5) bekezdésében 
említett felhatalmazást bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét.
3a. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
3b. A 9. cikk (3) bekezdése d) és e) pontja 
és a 12. cikk (5) bekezdése értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő 3 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbítható.
_______________
 Ezen irányelv hatálybalépésének időpontja.

Or. de
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Módosítás 87

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27 cikk törölve
A felhatalmazás visszavonása

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 6. cikk 
(4) bekezdésében, a 8. cikk (4) 
bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, 
a 10. cikk (3) bekezdésében, a 14. cikk (5) 
bekezdésében és a 16. cikk (2) 
bekezdésében említett felhatalmazást.
2. A felhatalmazás visszavonásával 
kapcsolatos döntés meghozatala 
érdekében belső eljárást indító intézmény 
legkésőbb a végleges határozat 
meghozatala előtt egy hónappal 
tájékoztatja a másik jogalkotót és a 
Bizottságot arról, hogy mely 
felhatalmazás visszavonásáról és milyen 
indokok alapján kíván határozni.
3. A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat 
haladéktalanul, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét. A határozatot az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni.

Or. de

Indokolás

Hozzáigazítás az előző törléshez 
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Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28 cikk törölve
Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus ellen
1. Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő két hónapos 
időtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam egy 
hónappal meghosszabbodik.
2. Ha az (1) bekezdésben említett 
időtartam leteltéig sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, azt ki kell hirdetni az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában, és az a benne 
megállapított időpontban hatályba lép. Ha 
az Európai Parlament és a Tanács 
egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem kíván kifogást emelni, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 
időtartam letelte előtt ki lehet hirdetni az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az 
az időtartam letelte előtt hatályba léphet.
3. Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács az (1) bekezdésben említett 
határidőn belül kifogást emel az 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, az nem lép hatályba. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen 
kifogást emelő intézmény a kifogást 
megindokolja.

Or. de
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Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv kötelező jellege Harmonizáció és az irányelv kötelező 
jellege

Or. de

Indokolás

Összhangban a fogyasztói hitelről szóló irányelv 22. cikkével.

Módosítás 90

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Amennyiben ez az irányelv 
harmonizált rendelkezéseket tartalmaz, a 
tagállamok nem tarthatnak fenn vagy a 
nemzeti jogukba nem vezethetnek be az 
ebben az irányelvben meghatározottaktól 
eltérő rendelkezéseket.

Or. de

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelvhez. 
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Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy egy 
harmadik ország jogának a 
hitelmegállapodásra alkalmazandó jogként 
történő kiválasztásával a fogyasztók ne 
veszítsék el az ezen irányelvben biztosított 
védelmet.

3. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy egy 
harmadik ország jogának a 
hitelmegállapodásra alkalmazandó jogként 
történő kiválasztásával a fogyasztók ne 
veszítsék el az ezen irányelvben biztosított 
védelmet, ha a hitelmegállapodás egy 
vagy több tagállam területéhez szorosan 
kötődik.

Or. de

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 22. cikkének (4) bekezdéséhez.

Módosítás 92

Irányelvre irányuló javaslat
30 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. cikk
Átmeneti intézkedések

Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni 
azokra a hitelmegállapodásokra, amelyek 
a nemzeti végrehajtási intézkedések 
hatálybalépésének időpontjában már 
léteznek.

Or. de

Indokolás

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelről szóló irányelv 30. cikkéhez.
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Módosítás 93

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) Olyan hitelmegállapodások esetében, 
amelyek tekintetében rögzített 
hitelkamatlábat állapítanak meg a kezdeti 
időszakra, amely időszak végén új 
hitelkamatláb kerül meghatározásra, 
amelyet ezt követően a megállapodás 
szerinti mutatónak megfelelően, rendszeres 
időközönként kiigazítanak, a teljeshiteldíj-
mutatót azon feltevés alapján kell 
kiszámítani, hogy a rögzített hitelkamatláb 
hatálya alá tartozó időszak végén a 
hitelkamatláb azonos a teljeshiteldíj-mutató 
– a megállapodás szerinti mutatónak az 
adott időpontban érvényes értékén alapuló 
– kiszámításának időpontjában érvényes 
hitelkamatlábbal.

j) Olyan hitelmegállapodások esetében, 
amelyek tekintetében rögzített 
hitelkamatlábat állapítanak meg a kezdeti 
időszakra, amely időszak végén új 
hitelkamatláb kerül meghatározásra, 
amelyet ezt követően a megállapodás 
szerinti mutatónak megfelelően, rendszeres 
időközönként kiigazítanak, a teljeshiteldíj-
mutatót azon feltevés alapján kell 
kiszámítani, hogy a rögzített hitelkamatláb 
hatálya alá tartozó időszak végén a 
hitelkamatláb azonos a teljeshiteldíj-mutató 
– a megállapodás szerinti mutatónak az 
adott időpontban érvényes értékén alapuló 
– kiszámításának időpontjában érvényes 
hitelkamatlábbal, de a rögzített 
hitelkamatlábnál nem alacsonyabb. 

Or. de

Indokolás

Hozzáigazítása az előző módosításokhoz.

Módosítás 94

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Kamatláb 3. Kamatláb

A THM a hitel teljes díja éves százalékban 
kifejezve. A THM segít a különböző 
ajánlatok összehasonlításában. Az Ön 
hitelére érvényes THM [THM]. Az 
alábbiakat tartalmazza:

A THM a hitel teljes díja éves százalékban 
kifejezve. A THM segít a különböző 
ajánlatok összehasonlításában. Az Ön 
hitelére érvényes THM [THM]. Az 
alábbiakat tartalmazza:

Kamatláb [százalékos érték] Hitelkamatláb [százalékos érték]

[A THM egyéb összetevői] [A THM egyéb összetevői]
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Or. de

Módosítás 95

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Lejárat előtti visszafizetés 8. Lejárat előtti visszafizetés

(Adott esetben) Nincs lehetősége 
visszafizetni ezt a hitelt annak lejárta előtt.

(Adott esetben) Nincs lehetősége 
visszafizetni ezt a hitelt annak lejárta előtt.

(Adott esetben) Lehetősége van teljesen 
vagy részlegesen visszafizetni ezt a hitelt 
annak lejárta előtt.

(Adott esetben) Lehetősége van teljesen 
vagy részlegesen visszafizetni ezt a hitelt 
annak lejárta előtt.

(Adott esetben) [Feltételek] (Adott esetben) [Feltételek]

[Eljárás] [Eljárás]
(Adott esetben) Kilépési díj: (Adott esetben) Kártérítés:
(Adott esetben) Amennyiben úgy dönt, 
hogy lejárat előtt visszafizeti ezt a hitelt, 
kérem vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy 
pontosan megállapítsuk a lejárat előtti 
visszafizetés időpontjában esedékes 
kilépési díjat.

(Adott esetben) Amennyiben úgy dönt, 
hogy lejárat előtt visszafizeti ezt a hitelt, 
kérem vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy 
pontosan megállapítsuk a lejárat előtti 
visszafizetés időpontjában a keletkező 
költségek és kamatvesztések következtében 
esedékes kártérítést.

Or. de

Módosítás 96

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 14 pont 
– 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(Adott esetben) E hitel kamatlába nem 
marad fix a hitel teljes futamideje alatt.

(Adott esetben) E hitel kamatlába nem 
marad fix a hitel teljes futamideje alatt. 
Jelentősen megnőhet a rögzített kamatláb 
időtartamát követően.

Or. de
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Módosítás 97

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 14 pont 
– 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyéb adókat és költségeket (adott 
esetben), például közjegyzői díjat is kell 
fizetnie.

Egyéb, a hitelbiztosítással kapcsolatos
adókat és költségeket (adott esetben), 
például nyilvántartási díjat, közjegyzői 
díjat is kell fizetnie.

Or. de

Módosítás 98

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 14 pont 
– 7 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(Adott esetben) Otthonát a hitelező 
birtokába adhatják, ha nem tudja fizetni a 
részleteket.

törölve

Or. de

Indokolás

Hozzáigazítása az előző módosításokhoz.

Módosítás 99

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – Az európai szabványosított információs adatlap mintája – 14 pont 
– 8 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a fizetések nem vezetnek a 
teljes hitelösszeg azonnali, ennek 
megfelelő törlesztéséhez, hanem azt 
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tőkeképzésre használják, fel kell hívni a 
figyelmet arra, hogy a hitelmegállapodás 
vagy a járulékos megállapodás nem ír elő 
garanciát a hitelmegállapodás alapján 
igénybe vett teljes hitelösszeg 
visszafizetésére, kivéve, ha ilyen garanciát 
nyújtanak.

Or. de

Módosítás 100

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet –  B rész – 3 szakasz – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kamatláb mellett fel kell sorolni a 
THM által tartalmazott minden egyéb 
költséget (név és százalékban megadott 
érték). Ha nem lehetséges vagy nincs 
értelme minden egyes költség százalékos 
arányát megadni, a hitelező egy általános 
százalékos értéket ad meg.

(1) A hitelkamatláb mellett fel kell sorolni 
a THM által tartalmazott minden egyéb 
költséget (név és százalékban megadott 
érték). Ha nem lehetséges vagy nincs 
értelme minden egyes költség százalékos 
arányát megadni, a hitelező egy általános 
százalékos értéket ad meg. Amennyiben 
rögzített hitelkamatlábat határoznak meg 
a kezdeti időszakra, amelynek lejártát 
követően a hitelkamatlábat egy 
megállapodás szerinti mutatónak 
megfelelően kiigazítják, egyértelműen 
közölni kell, hogy a hitelkamatláb és a 
THM a rögzített hitelkamatlábat és az 
eredeti THM-et adott esetben jelentősen 
meghaladhatja.

Or. de

Módosítás 101

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet –  B rész – 8 szakasz – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha lejárat előtti visszafizetésre kilépési 
díjat alkalmaznak, a hitelezőnek fel kell 

(2) Ha lejárat előtti visszafizetésre 
kártérítést alkalmaznak, a hitelezőnek fel 
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hívnia erre a hitelfelvevő figyelmét, és meg 
kell adnia a díj összegét. Olyan esetekben, 
ha a kilépési díj összege különböző 
tényezők függvénye, mint például a 
visszafizetett összeg vagy a lejárat előtti 
visszafizetés időpontjában érvényes 
kamatláb, a hitelezőnek fel kell tüntetnie,
hogy hogyan számítja ki a kilépési díjat. A 
hitelező ezt követően legalább két 
szemléltető példával mutatja be a 
hitelfelvevő számára a kilépési díj szintjét 
különböző lehetséges forgatókönyvek 
mellett.

kell hívnia erre a hitelfelvevő figyelmét, és 
meg kell adnia a kártérítés összegét. Olyan 
esetekben, ha a kártérítés összege 
különböző tényezők függvénye, mint 
például a visszafizetett összeg vagy a 
lejárat előtti visszafizetés időpontjában 
érvényes kamatláb, a hitelezőnek fel kell 
tüntetnie, hogy hogyan számítja ki a 
kártérítés öszegét. A hitelező ezt követően 
legalább két szemléltető példával mutatja 
be a hitelfelvevő számára a kártérítés 
összegének szintjét különböző lehetséges 
forgatókönyvek mellett.

Or. de

Indokolás

Hozzáigazítása az előző módosításokhoz.


