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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Iki šiol ES lygiu nėra jokio hipotetinių kreditų reglamentavimo. Reikėtų paminėti 2011 m. 
kovo mėn. patvirtintą savanoriškąjį elgesio kodeksą, susijusį su informacija, pateiktina iki 
būsto paskolos sutarties pasirašymo (Komisijos rekomendacija 2001/193/EB). Vartojimo 
kredito direktyvos (2008/48) nuostatos netaikomos hipoteka užtikrintiems kreditams. Tačiau 
valstybės narės taiko tam tikras šios direktyvos nuostatas ir hipoteka užtikrintiems kreditams.

Hipotetinių kreditų rinkos labai svarbios vidaus rinkai, tačiau jos labai mažai integruotos arba 
visai neintegruotos. Be bendrų sunkumų, su kuriais susiduriama norint gauti tarpvalstybinę 
paskolą, įskaitant vartojimo kreditus, kaip antai kalbinės problemos, skirtingos finansavimo 
kultūros ir regionuose įprastos pasitikėjimo formos, kalbant apie hipotetinius kreditus 
prisideda papildomų kliūčių, pvz., dideli skirtumai valstybių narių nuosavybės teisėje, 
tarpininkavimo taisyklėse, kadastrų ir hipotekų taisyklėse bei priverstinio teismo sprendimo 
vykdymo skirtumai. Šios kliūtys neminimos pasiūlyme dėl direktyvos ir vidutiniu laikotarpiu 
jų pašalinti neįmanoma. Reikėtų pritarti Komisijai, kad galimybės sukurti vidaus rinką, ypač 
iš vartotojų pusės, labai ribotos, suvienodinimas turėtų vykti saikingai ir tik tam tikroje srityje. 
Be to, finansinės krizės metu kitos iniciatyvos, kuriomis reglamentuojamos kapitalų rinkos, 
kur kas svarbesnės už šį pasiūlymą.

Vartotojų apsaugos atžvilgiu reikėtų patikslinti, kad daugumai piliečių namo įsigyjimas ir 
finansavimas – tai didžiausia investicija gyvenime, todėl jiems reikia apsaugos. Paprastai 
piliečiai suvokia šio sprendimo svarbą ir pasekmes, jie ieško informacijos ir konsultacijų.  
Vartojimo kreditas skiriasi tuo, kad tai dideliu, galbūt net tarpvalstybiniu mastu teikiami 
standartiniai produktai, šioje srityje kyla pavojus, kad nepatyrę vartotojai verčiami priimti 
neapgalvotus sprendimus. Kreditų dėl gyvenamosios paskirties nekilnijamojo turto ir 
hipotetinių kreditų atveju svarbesni tokie aspektai, kaip siūlomų produktų įvairovės 
išlaikymas, pilnamečių piliečių sutarties laisvės principas ir kreditorių tarpusavio 
konkurencija.
Vartotojo galimybės sudaryti jo padėtį atitinkančią individualią sutartį su kreditoriu, taip pat 
pasitelkiant nepriklausomo patarėjo pagalbą neturėtų būti ribojamos pertekliniu reguliavimu 
Europos lygmeniu, ypač kadangi jo tarpvalstybinis poveikis ribotas.

Nepaisant šių skirtumų tarp Vartojimo kredito direktyvos reguliuojamo sektoriaus ir siūlomos 
direktyvos dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės ir hipotetinių kreditų, reikėtų atkreipti 
dėmesį į tai, kad taisyklės neturi būti identiškos, tačiau kalbant apie tą patį dalyką negalima 
priimti skirtingų taisyklių.
Daugelis valstybių narių jau perkėlė Vartojimo kredito direktyvos nuostatas, kurios šiuo metu 
taikomos ir hipoteka užtikrintiems kreditams. Reikėtų į tai atsižvelgti.

Kalbant apie finansų rinkų stabilumą nėra pagrindo sugriežtinti Vartojimo kredito direktyvos 
nuostatų, kadangi jau taikomos priemonės, pvz., bankų priežiūrai, nuosavo kapitalo 
reikalavimams ir pakeitimui vertybiniais popieriais yra veiksmingos tinkamesnės priemonės. 
Šiomis aplinkybėmis nuomonės referentas atkreipia dėmesį į 2011 m. liepos 20 d. Komisijos 
pasiūlymą dėl Bazelio bankų priežiūros komiteto rekomendacijos (Basel III) įgyvendinimo1.

                                               
1 KOM(2011) 0453, KOM(2011) 0452.
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Nors Komisijos žaliojoje ir baltojoje knygose naudojamas terminas „hipotekiniai kreditai“, šis 
pasiūlymas dėl direktyvos pavadintas „dėl kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties 
nuosavybės“. Ši formuluotė tokia pat klaidinanti kaip ir 1 straipsnis. Šis pasiūlymas apima tik 
vartojimo kreditus, iš pirmo žvilgsnio tai neaišku, kita vertus, ne tik kreditus dėl 
gyvenamosios paskirties nuosavybės, bet visus hipoteka užtikrintus vartojimo kreditus, taip 
pat tais atvejais, kai jie naudojami didelėms komercinės paskirties patalpoms finansuoti arba 
automobiliui įsigyti, akcijoms įsigyti arba sąskaitos lėšų pereikvojimo kreditui, kaip įprasta 
tam tikrose valstybėse narėse. 

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas1

Pasiūlymas dėl direktyvos
Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

dėl kredito sutarčių dėl gyvenamosios
paskirties nuosavybės

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

dėl kredito sutarčių dėl gyvenamosios 
paskirties nuosavybės ir hipotekinių 
kreditų sutarčių 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus, reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. de

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2003 m. kovo mėn. Komisija pradėjo
procesą siekdama nustatyti ir įvertinti 
kliūčių, kylančių kredito sutarčių dėl 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 

(1) 2003 m. kovo mėn. Komisija pradėjo 
procesą siekdama nustatyti ir įvertinti 
kliūčių, kylančių kredito sutarčių dėl 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 



PA\877227LT.doc 5/61 PE472.205v01-00

LT

turto vidaus rinkai, poveikį. 2007 m. ji 
priėmė Baltąją knygą dėl ES hipotekinių 
kreditų rinkų integracijos. Baltojoje 
knygoje pranešta apie Komisijos ketinimą 
įvertinti, be kitų dalykų, politikos 
galimybių, susijusių su informavimu prieš 
sudarant sutartį, kreditų duomenų bazėmis, 
kreditingumu, bendros kredito kainos 
metine norma ir konsultavimu, poveikį. Be 
to, Komisija įsteigė Skolinimosi istorijų 
ekspertų grupę, kuri padėtų Komisijai 
rengti priemones, skirtas kreditų duomenų 
prieinamumui, palyginamumui ir 
išsamumui gerinti. Taip pat pradėti kredito 
tarpininkų ir ne kredito įstaigų, teikiančių 
kredito sutartis dėl gyvenamosios 
paskirties nekilnojamojo turto, vaidmens ir 
operacijų tyrimai.

turto ir hipotekinių kreditų sutarčių vidaus 
rinkai, poveikį. 2007 m. ji priėmė Baltąją 
knygą dėl ES hipotekinių kreditų rinkų 
integracijos. Baltojoje knygoje pranešta 
apie Komisijos ketinimą įvertinti, be kitų 
dalykų, politikos galimybių, susijusių su 
informavimu prieš sudarant sutartį, kreditų 
duomenų bazėmis, kreditingumu, bendros 
kredito kainos metine norma ir 
konsultavimu, poveikį. Be to, Komisija 
įsteigė Skolinimosi istorijų ekspertų grupę, 
kuri padėtų Komisijai rengti priemones, 
skirtas kreditų duomenų prieinamumui, 
palyginamumui ir išsamumui gerinti. Taip 
pat pradėti kredito tarpininkų ir ne kredito 
įstaigų, teikiančių kredito sutartis dėl 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto ir hipotekinių kreditų sutartis, 
vaidmens ir operacijų tyrimai.

Or. de

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Pagal Sutartį vidaus rinką sudaro 
vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje 
užtikrinamas laisvas prekių ir paslaugų 
judėjimas bei įsisteigimo laisvė. 
Skaidresnės ir veiksmingesnės kreditų 
rinkos plėtojimas toje erdvėje yra itin 
svarbus tarpvalstybinės veiklos vystymui 
skatinti ir kredito sutarčių dėl 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto vidaus rinkai kurti. Skirtingų 
valstybių narių teisė labai skiriasi, kiek tai 
susiję su verslo etika sudarant kredito 
sutartis dėl gyvenamosios paskirties 
nekilnojamojo turto, taip pat labai skiriasi 
kredito tarpininkų ir ne kredito įstaigų, 
teikiančių kredito sutartis dėl 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 

(2) Pagal Sutartį vidaus rinką sudaro 
vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje 
užtikrinamas laisvas prekių ir paslaugų 
judėjimas bei įsisteigimo laisvė. 
Skaidresnės ir veiksmingesnės kreditų 
rinkos plėtojimas toje erdvėje yra itin 
svarbus tarpvalstybinės veiklos vystymui 
skatinti ir kredito sutarčių dėl 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto ir hipotekinių kreditų sutarčių vidaus 
rinkai kurti. Skirtingų valstybių narių teisė 
labai skiriasi, kiek tai susiję su verslo etika 
sudarant kredito sutartis dėl gyvenamosios 
paskirties nekilnojamojo turto, taip pat 
labai skiriasi kredito tarpininkų ir ne 
kredito įstaigų, teikiančių kredito sutartis 
dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
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turto, reguliavimas ir priežiūra. Dėl tokių 
skirtumų atsiranda kliūčių, kuriomis 
ribojamas tarpvalstybinės veiklos mastas 
pasiūlos ir paklausos atžvilgiu, o dėl to 
mažėja konkurencija ir pasirinkimas 
rinkoje, didėja skolinimo sąnaudos 
paslaugos teikėjams ir net užkertamas 
kelias jiems vykdyti veiklą.

turto ir hipotekinių kreditų sutartis, 
reguliavimas ir priežiūra. Dėl tokių 
skirtumų atsiranda kliūčių, kuriomis 
ribojamas tarpvalstybinės veiklos mastas 
pasiūlos ir paklausos atžvilgiu, o dėl to 
mažėja konkurencija ir pasirinkimas 
rinkoje, didėja skolinimo sąnaudos 
paslaugos teikėjams ir net užkertamas 
kelias jiems vykdyti veiklą.

Or. de

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Srityse, kurioms ši direktyva 
netaikoma, valstybės narėms turėtų būti 
leidžiama toliau taikyti arba priimti 
nacionalinės teisės aktus. Valstybės narės 
turėtų turėti galimybę toliau taikyti arba 
priimti nacionalines nuostatas tokiose 
srityse, kaip sutarčių teisė, susijusi su 
kredito sutarčių galiojimu, turto vertinimu, 
žemės registravimu, sutartine informacija, 
aspektais po sutarties sudarymo ir 
įsipareigojimų neįvykdymo atvejų 
tvarkymu.

(7) Srityse, kurioms ši direktyva 
netaikoma, valstybės narėms turėtų būti 
leidžiama toliau taikyti arba priimti 
nacionalinės teisės aktus. Valstybės narės 
visų pirma turėtų turėti galimybę toliau 
taikyti arba priimti nacionalines nuostatas 
tokiose srityse, kaip sutarčių teisė, susijusi 
su kredito sutarčių galiojimu, daiktine 
teise, turto vertinimu, žemės registravimu, 
sutartine informacija, aspektais po sutarties 
sudarymo ir įsipareigojimų neįvykdymo 
atvejų tvarkymu.

Or. de

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad 
visų vartotojams teikiamų kreditų atveju 
būtų teikiama aukšto lygio apsauga. Todėl 

(9) Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad 
visų vartotojams teikiamų kreditų atveju 
būtų teikiama aukšto lygio apsauga. Todėl 
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ji turėtų būti taikoma nekilnojamuoju 
turtu užtikrintiems kreditams arba
kreditams, naudojamiems nuosavybei 
įsigyti kai kuriose valstybėse narėse, ir 
kreditams, skirtiems gyvenamosios 
paskirties nuosavybei renovuoti, kuriems 
netaikoma 2008 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių 
ir panaikinanti Tarybos direktyvą 
87/102/EEB, kuria nustatomos Sąjungos 
lygmens taisyklės dėl vartojimo kredito 
sutarčių. Be to, ši direktyva neturėtų būti 
taikoma tam tikrų rūšių kredito sutartims, 
kai kreditą tam tikromis aplinkybėmis savo 
darbuotojams suteikia darbdavys, kaip jau 
numatyta Direktyvoje 2008/48/EB. 

ji turėtų būti taikoma hipoteka 
užtikrintiems kreditams arba vartojimo 
kredito sutartims, naudojamoms 
nuosavybei finansuoti kai kuriose 
valstybėse narėse, ir kreditams, skirtiems 
gyvenamosios paskirties nuosavybei 
renovuoti, kuriems netaikoma 2008 m. 
balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl 
vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti 
Tarybos direktyvą 87/102/EEB, kuria 
nustatomos Sąjungos lygmens taisyklės dėl 
vartojimo kredito sutarčių. Be to, ši 
direktyva neturėtų būti taikoma tam tikrų 
rūšių kredito sutartims, kai kreditą tam 
tikromis aplinkybėmis savo darbuotojams 
suteikia darbdavys, kaip jau numatyta 
Direktyvoje 2008/48/EB. 

Or. de

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9 a) Be to, ši Direktyva neturėtų būti 
taikoma kreditos sutartims dėl 
gyvenamosios paskirties nuosavybės ir 
hipotetinių kreditų sutartims, kurių vertė 
viršija 2 mln. eurų, kaip nurodyta 
Direktyvoje 2008/48/EB. Direktyvos 
taikymo sričia taip pat nepriklauso 
sutartys dėl mokėjimų atidėjimo, nuomos 
ar išperkamosios nuomos sutartys, 
sąskaitos lėšų pereikvojimo galimybės, 
kredito sutartys, už kurias nemokamos 
palūkanos ir kiti mokesčiai, kredito 
sutartys su investicinėmis įmonėmis,  
kredito sutartys, sudarytos išsrendus 
ginčą, kredito sutartys, pagal kurias 
nemokamai atidedamas mokėjimas ir 
sutartys dėl lengvatinių kreditų, 
suteikiamų pagal teisės aktų nuostatą 
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ribotai visuomenės daliai.

Or. de

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Be to, svarbu atsižvelgti į kredito 
sutarčių dėl gyvenamosios paskirties 
nekilnojamojo turto specifiką, dėl kurios 
yra pagrindo taikyti diferencijuotą požiūrį. 
Turint omenyje kredito sutarties dėl 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto pobūdį ir galimas pasekmes 
vartotojui, į reklaminę medžiagą ir 
konkrečiam asmeniui pritaikytą 
ikisutartinę informaciją reikėtų įtraukti 
konkrečius perspėjimus apie riziką, pvz., 
dėl užstato pateikimo pobūdžio ir 
pasekmių. Atsižvelgiant į tai, kas jau dabar 
savanoriškai daroma sektoriaus atstovams 
teikiant būsto paskolas, bendra ikisutartinė 
informacija turėtų būti visuomet prieinama, 
šalia konkrečiam asmeniui pritaikytos 
ikisutartinės informacijos. Be to, taikyti 
diferencijuotą požiūrį yra pagrindo siekiant 
atsižvelgti į patirtį, įgytą dėl finansų krizės, 
ir užtikrinti, kad paskola būtų suteikta 
tinkamai. Šiuo atžvilgiu kreditingumo 
vertinimo nuostatos turėtų būti 
sugriežtintos, palyginti su vartojimo 
kreditu, kredito tarpininkai turėtų teikti 
tikslesnę informaciją apie savo statusą ir 
santykius su kreditoriais, kad atskleistų 
galimus interesų konfliktus, ir visoms 
šalims, dalyvaujančioms sudarant kredito 
sutartis dėl gyvenamosios paskirties 
nekilnojamojo turto, turėtų būti taikoma
tinkama leidimų išdavimo, registravimo ir 
priežiūros tvarka.

(14) Be to, svarbu atsižvelgti į kredito 
sutarčių dėl gyvenamosios paskirties 
nekilnojamojo turto specifiką, dėl kurios 
yra pagrindo taikyti diferencijuotą požiūrį. 
Atsižvelgiant į tai, kas jau dabar 
savanoriškai daroma sektoriaus atstovams 
teikiant būsto paskolas, bendra ikisutartinė 
informacija turėtų būti visuomet prieinama, 
šalia konkrečiam asmeniui pritaikytos 
ikisutartinės informacijos. Be to, taikyti 
diferencijuotą požiūrį yra pagrindo siekiant 
atsižvelgti į patirtį, įgytą dėl finansų krizės, 
ir užtikrinti, kad paskola būtų suteikta 
tinkamai. Kreditingumas turėtų būti 
vertinamas pagal Direktyvos 2008/48/EB 
nuostatas. Šiuo atžvilgiu kreditingumo 
vertinimo nuostatos turėtų būti 
sugriežtintos, palyginti su vartojimo 
kreditu, kredito tarpininkai turėtų teikti 
tikslesnę informaciją apie savo statusą ir 
santykius su kreditoriais, kad atskleistų 
galimus interesų konfliktus, ir visoms 
šalims, dalyvaujančioms sudarant kredito 
sutartis dėl gyvenamosios paskirties 
nekilnojamojo turto, turėtų būti taikoma 
tinkama leidimų išdavimo, registravimo ir 
priežiūros tvarka.

Or. de
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Taikoma teisinė sistema turėtų 
vartotojams suteikti pasitikėjimo, kad 
kreditorių ir kredito tarpininkų veikla 
atitinka vartotojo interesus. Pagrindinis 
aspektas norint užtikrinti tokį vartotojų 
pasitikėjimą yra reikalavimas užtikrinti 
didelį sektoriaus atstovų sąžiningumą, 
garbingumą ir profesionalumą. Nors šia 
direktyva turėtų būti reikalaujama, kad 
įstaiga įrodytų reikiamas žinias ir 
kompetenciją, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama priimti arba toliau taikyti 
tokius reikalavimus atskiriems fiziniams 
asmenims.

(16) Taikoma teisinė sistema turėtų 
vartotojams suteikti pasitikėjimo, kad 
kreditorių ir kredito tarpininkų veikloje 
atsižvelgiama į vartotojo interesus ir teises. 
Pagrindinis aspektas norint užtikrinti tokį 
vartotojų pasitikėjimą yra reikalavimas 
užtikrinti didelį sektoriaus atstovų 
sąžiningumą, garbingumą ir 
profesionalumą. Nors šia direktyva turėtų 
būti reikalaujama, kad įstaiga įrodytų 
reikiamas žinias ir kompetenciją, 
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
priimti arba toliau taikyti tokius 
reikalavimus atskiriems fiziniams 
asmenims.

Or. de

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kreditoriai ir kredito tarpininkai 
dažnai naudoja reklamą, kurioje dažnai 
nurodomos specialios sąlygos, kad 
konkrečiu produktu priviliotų vartotojus. 
Todėl vartotojai turėtų būti saugomi nuo 
nesąžiningos ar klaidinančios reklamavimo 
praktikos ir turėtų turėti galimybę palyginti 
reklamas. Kad vartotojai galėtų palyginti 
skirtingus pasiūlymus, būtina nustatyti 
specifines nuostatas, susijusias su kredito 
sutarčių dėl gyvenamosios paskirties 
nekilnojamojo turto reklama, ir sąrašą 

(17) Kreditoriai ir kredito tarpininkai 
dažnai naudoja reklamą, kurioje dažnai 
nurodomos specialios sąlygos, kad 
konkrečiu produktu priviliotų vartotojus. 
Todėl vartotojai turėtų būti saugomi nuo 
nesąžiningos ar klaidinančios reklamavimo 
praktikos ir turėtų turėti galimybę palyginti 
reklamas. Kad vartotojai galėtų palyginti 
skirtingus pasiūlymus, būtina nustatyti 
specifines baigiamąsias nuostatas, 
susijusias su kredito sutarčių dėl 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
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punktų, kuriuos reikia įtraukti į jiems 
skirtas reklamas ir prekybinę medžiagą. 
Tokiomis nuostatomis atsižvelgiama į 
kredito sutarčių dėl gyvenamosios 
paskirties nekilnojamojo turto specifiką, 
pvz., tai, kad jei paskolos grąžinimo 
įmokos nemokamos, yra rizika, kad 
vartotojas praras tą turtą. Valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama savo 
nacionalinėje teisėje priimti arba toliau 
taikyti informacijos atskleidimo 
reikalavimus reklamai, kurioje 
nepateikiama informacija apie kredito 
kainą.

turto ir hipotekinių kreditų reklama, ir 
sąrašą punktų, kuriuos reikia įtraukti į 
jiems skirtas reklamas ir prekybinę 
medžiagą, kai reklamoje minimos 
palūkanų normos ir išlaidos. Kitais 
atvejais valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama savo nacionalinėje teisėje 
priimti nuostatas dėl informacijai keliamų 
reikalavimų.  Tokiomis nuostatomis 
atsižvelgiama į kredito sutarčių dėl 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto specifiką.

Or. de

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Vartotojui vis tiek gali prireikti 
papildomos pagalbos, kad jis galėtų 
nuspręsti, kuri kredito sutartis iš siūlomų 
produktų asortimento geriausiai atitinka jo 
poreikius ir finansinę padėtį. Kreditoriai ir, 
kai sandoris sudaromas per kredito 
tarpininką, kredito tarpininkai turėtų 
teikti tokią pagalbą, susijusią su kredito 
produktais, kuriuos jie siūlo vartotojui. 
Todėl svarbi informacija ir esminiai 
siūlomų produktų požymiai turėtų būti 
paaiškinti konkrečiai kiekvienam 
vartotojui, kad jis galėtų suprasti, koks 
gali būti jų poveikis jo ekonominei 
padėčiai. Valstybės narės galėtų nustatyti, 
kada ir kokiu mastu tokie paaiškinimai turi 
būti teikiami vartotojui, atsižvelgiant į 
konkrečias aplinkybes, kuriomis siūlomas 
kreditas, pagalbos vartotojui poreikį ir 
atskirų kredito produktų pobūdį.

(22) Nepaisant informacijos, kuri turi būti 
suteikta prieš pasirašant sutartį, vartotojui 
vis tiek gali prireikti papildomos pagalbos, 
kad jis galėtų nuspręsti, kuri kredito 
sutartis iš siūlomų produktų asortimento 
geriausiai atitinka jo poreikius ir finansinę 
padėtį. Todėl valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad kreditoriai teiktų tokią 
pagalbą, susijusią su kredito produktais, 
kuriuos jie siūlo vartotojui. Prireikus 
atitinkama informacija prieš pasirašant 
sutartį bei su siūlomais produktais susiję 
esminiai požymiai turėtų būti paaiškinti 
atskirai kiekvienam vartotojui, kad jis 
galėtų suprasti, koks gali būti jų poveikis 
jo ekonominei padėčiai. Kai taikoma, ši 
pareiga padėti vartotojui taip pat turėtų 
būti taikoma kredito tarpininkams. 
Valstybės narės galėtų nustatyti, kada ir 
kokiu mastu tokie paaiškinimai turi būti 
teikiami vartotojui, atsižvelgiant į 
konkrečias aplinkybes, kuriomis siūlomas 
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kreditas, pagalbos vartotojui poreikį ir 
atskirų kredito produktų pobūdį.

Or. de

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant paskatinti vidaus rinkos 
kūrimą bei veikimą ir užtikrinti aukštą 
vartotojų apsaugos lygį visoje Sąjungoje, 
būtina užtikrinti informacijos apie bendros 
kredito kainos metines normas 
palyginamumą visoje Sąjungoje. Bendra 
kredito kaina vartotojui turėtų apimti visas 
su kredito sutartimi susijusias išlaidas, 
kurias turi sumokėti vartotojas, išskyrus 
mokesčius notarui. Todėl į ją turėtų būti 
įskaičiuojamos palūkanos, komisiniai, 
mokesčiai, mokesčiai už kredito tarpininkų 
paslaugas ir bet kurie kiti mokesčiai, taip 
pat draudimo ar kitų papildomų produktų 
išlaidos, kai jie yra privalomi siekiant gauti 
kreditą skelbiamomis sąlygomis. Kadangi 
bendros kredito kainos metinė norma etape 
prieš sudarant sutartį gali būti nurodyta tik 
kaip pavyzdys, toks pavyzdys turėtų būti 
tipinis. Todėl ji turėtų atitikti, pavyzdžiui, 
pagal atitinkamos rūšies kredito sutartis 
suteikto kredito vidutinę trukmę ir bendrą 
sumą. Turint omenyje bendros kredito 
kainos metinės normos skaičiavimų 
sudėtingumą (pavyzdžiui, kai kreditas 
pagrįstas kintamosiomis palūkanų 
normomis arba netipine amortizacija) ir 
siekiant turėti sąlygas prisitaikyti prie 
produktų inovacijų, būtų galima 
pasinaudoti techniniais reguliavimo 
standartais norint iš dalies pakeisti arba 
patikslinti bendros kredito kainos metinės 
normos skaičiavimo metodą. Bendros 
kredito kainos metinės normos apibrėžtis 

(23) Siekiant paskatinti vidaus rinkos 
kūrimą bei veikimą ir užtikrinti aukštą 
vartotojų apsaugos lygį visoje Sąjungoje, 
būtina vienodai užtikrinti informacijos apie 
bendros kredito kainos metines normas 
palyginamumą visoje Sąjungoje. Bendra 
kredito kaina vartotojui turėtų apimti visas 
su kredito sutartimi susijusias išlaidas, 
kurias turi sumokėti vartotojas, išskyrus 
išlaidas, susijusias su kredito užtikrinimu, 
pvz.,  registravimo mokesčius arba
mokesčius notarui. Todėl į ją turėtų būti 
įskaičiuojamos palūkanos, komisiniai, 
mokesčiai, mokesčiai už kredito tarpininkų 
paslaugas ir bet kurie kiti mokesčiai, taip 
pat draudimo ar kitų papildomų produktų 
išlaidos, kai jie yra privalomi siekiant gauti 
kreditą skelbiamomis sąlygomis. Kadangi 
bendros kredito kainos metinė norma etape 
prieš sudarant sutartį gali būti nurodyta tik 
kaip pavyzdys, toks pavyzdys turėtų būti 
tipinis. Todėl ji turėtų atitikti, pavyzdžiui, 
pagal atitinkamos rūšies kredito sutartis 
suteikto kredito vidutinę trukmę ir bendrą 
sumą. Turint omenyje bendros kredito 
kainos metinės normos skaičiavimų 
sudėtingumą (pavyzdžiui, kai kreditas 
pagrįstas kintamosiomis palūkanų 
normomis arba netipine amortizacija) ir 
siekiant turėti sąlygas prisitaikyti prie 
produktų inovacijų, būtų galima 
pasinaudoti techniniais reguliavimo 
standartais norint iš dalies pakeisti arba 
patikslinti bendros kredito kainos metinės 
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ir skaičiavimo metodika šioje direktyvoje 
turėtų būti tokios pat kaip ir Direktyvoje 
2008/48/EB, kad vartotojams būtų 
lengviau jas suprasti ir lyginti. Tačiau šios 
apibrėžtys ir metodikos gali skirtis ateityje, 
jei Direktyva 2008/48/EB vėliau būtų 
keičiama. Valstybėms narėms leidžiama 
toliau taikyti arba priimti draudimus 
kreditoriui vienašališkai keisti kredito 
palūkanų normą.

normos skaičiavimo metodą. Norint 
užtikrinti palyginamumą, reikėtų siekti 
suvienodinti bendros kredito kainos 
metinės normos apibrėžtį ir skaičiavimo 
metodiką šioje direktyvoje ir Direktyvoje 
2008/48/EB. Kreditų, kurių pradinė 
palūkanų norma fiksuota, atveju bendros 
kredito kainos metinės normos 
skaičiavimo metodika pagal Direktyvos 
2008/48/EB nuostatas  gali labai klaidinti 
vartotojus. Tai reikia ištaisyti. Ateityje 
galimi kiti skirtumai, jei abi direktyvos 
būtų keičiamos. Valstybėms narėms 
leidžiama toliau taikyti arba priimti 
draudimus kreditoriui vienašališkai keisti 
kredito palūkanų normą.

Or. de

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Neigiamas kreditingumo vertinimas
kreditoriui turėtų rodyti, kad vartotojui 
kreditas per brangus, todėl kreditorius 
neturėtų suteikti kredito. Tokį neigiamą 
rezultatą gali nulemti įvairios priežastys, 
įskaitant duomenų bazių patikrinimą arba 
neigiamo kredito balo suteikimą, bet ne tik 
jos. Teigiamas kreditingumo vertinimas 
neturėtų reikšti, kad kreditorius privalo 
suteikti kreditą.

(25) Gavus neigiamą kreditingumo
vertinimą kreditas suteikiamas tik 
išimtiniais atvejais. Tokį neigiamą 
rezultatą gali nulemti įvairios priežastys, 
įskaitant duomenų bazių patikrinimą arba 
neigiamo kredito balo suteikimą, bet ne tik 
jos. Teigiamas kreditingumo vertinimas 
neturėtų reikšti, kad kreditorius privalo 
suteikti kreditą.

Or. de
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Vartotojai turėtų kreditoriui arba 
tarpininkui pateikti visą turimą svarbią 
informaciją apie savo finansinę padėtį ir 
asmenines aplinkybes, kad būtų lengviau 
įvertinti kreditingumą. Tačiau vartotojas 
neturėtų nukentėti, jei negali pateikti tam 
tikros informacijos arba įvertinti būsimos 
savo finansinės padėties raidos. 
Situacijose, kai vartotojai tyčia pateikia ne 
visą arba netikslią informaciją, valstybės 
narės turėtų turėti galimybę nustatyti 
tinkamas nuobaudas.

(26) Vartotojai turėtų kreditoriui arba 
tarpininkui pateikti visą turimą svarbią 
informaciją apie savo finansinę padėtį ir 
asmenines aplinkybes, kad būtų įmanoma 
įvertinti kreditingumą, kitu atveju 
prašomas kreditas jiems gali būti 
nesuteiktas. Situacijose, kai vartotojai 
tyčia pateikia ne visą arba netikslią 
informaciją, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę nustatyti tinkamas nuobaudas.

Or. de

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Jei sprendimas, kuriuo atmetama 
paraiška gauti kreditą, yra paremtas 
duomenimis, gautais atlikus patikrinimą 
duomenų bazėje, arba tuo, kad joje trūksta 
duomenų, kreditorius turėtų apie tai 
informuoti vartotoją, jam pateikti duomenų 
bazės, kurioje atliktas patikrinimas,
pavadinimą ir visus kitus duomenis, kurių 
reikalaujama pagal Direktyvą 95/46/EB, 
kad vartotojas galėtų pasinaudoti teise 
susipažinti su toje duomenų bazėje 
tvarkomais savo asmens duomenimis ir 
prireikus juos ištaisyti, ištrinti ar 
užblokuoti. Jei sprendimas, kuriuo 
atmetama paraiška gauti kreditą, yra 
paremtas automatiniu sprendimu arba 
sisteminiais metodais, kaip antai kredito 

(29) Jei sprendimas, kuriuo atmetama 
paraiška gauti kreditą, yra paremtas 
duomenimis, gautais atlikus patikrinimą 
duomenų bazėje, arba tuo, kad joje trūksta 
duomenų, kreditorius turėtų informuoti 
vartotoją apie tai ir apie duomenis, gautus 
iš duomenų bazės, kurioje atliktas 
patikrinimas, ir visus kitus duomenis, kurių 
reikalaujama pagal Direktyvą 95/46/EB. 
Jei sprendimas, kuriuo atmetama paraiška 
gauti kreditą, yra paremtas automatiniu 
sprendimu arba sisteminiais metodais, kaip 
antai kredito balų suteikimo sistemomis, 
kreditorius turėtų apie tai informuoti 
vartotoją ir pranešti jam, kad tokie 
automatiniai sprendimai taip pat gali būti 
tikrinami rankiniu būdu, bet tai 
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balų suteikimo sistemomis, kreditorius 
turėtų apie tai informuoti vartotoją ir jam
paaiškinti sprendimo logiką, taip pat 
informuoti apie tvarką, pagal kurią 
vartotojas gali prašyti automatinį 
sprendimą peržiūrėti rankiniu būdu. 
Tačiau iš kreditoriaus neturėtų būti 
reikalaujama pateikti tokią informaciją, kai 
tai būtų draudžiama pagal kitus Sąjungos 
teisės aktus, kaip antai teisės aktus dėl 
pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo. 
Be to, tokia informacija neturėtų būti 
pateikiama, jei tai prieštarautų viešosios 
tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams, 
pavyzdžiui, nusikaltimų prevencijos, 
tyrimo, nustatymo ar patraukimo 
baudžiamojon atsakomybėn tikslams.

neįpareigoja kreditoriaus. Tačiau iš 
kreditoriaus neturėtų būti reikalaujama 
pateikti tokią informaciją, kai tai būtų 
draudžiama pagal kitus Sąjungos teisės 
aktus, kaip antai teisės aktus dėl pinigų 
plovimo ar terorizmo finansavimo. Be to, 
tokia informacija neturėtų būti pateikiama, 
jei tai prieštarautų viešosios tvarkos ar 
visuomenės saugumo tikslams, pavyzdžiui, 
nusikaltimų prevencijos, tyrimo, nustatymo 
ar patraukimo baudžiamojon atsakomybėn 
tikslams.

Or. de

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kad vartotojai galėtų suprasti 
paslaugos pobūdį, juos reikėtų 
informuoti, kas yra konkrečiai jiems 
pritaikyta rekomendacija dėl kredito 
sutarčių, tinkamų pagal to vartotojo 
poreikius ir finansinę padėtį 
(konsultacija), ir kada ji teikiama, o kada 
– ne. Konsultacijas teikiantys asmenys 
turėtų laikytis bendrų standartų siekiant 
užtikrinti, kad vartotojui būtų pristatyti 
įvairūs produktai, atitinkantys jo poreikius 
ir aplinkybes. Ta paslauga turėtų būti 
pagrįsta sąžininga ir pakankamai išsamia 
rinkoje esančių produktų analize ir atidžiu 
vartotojo finansinės padėties, pageidavimų 
ir tikslų tyrimu. Toks vertinimas turėtų būti 
paremtas naujausia informacija ir 
pagrįstomis prielaidomis apie vartotojo 
aplinkybes paskolos sutarties galiojimo 

(31) Vartotojui turi būti aišku, kai 
konsultacijos teikiamos kaip paslauga, 
atskira nuo kredito suteikimo. Mokestis už 
konsultaciją imamas tik tuomet, kai 
vartotojui buvo aiškiai nurodyta, kad 
paslauga mokama ir paaiškinta mokesčio 
skaičiavimo metodika. Konsultacijas 
teikiantys asmenys turėtų laikytis bendrų 
standartų siekiant užtikrinti, kad vartotojui 
būtų pristatyti įvairūs produktai, 
atitinkantys jo poreikius ir aplinkybes. Ta 
konsultacija turėtų būti pagrįsta sąžininga 
ir pakankamai išsamia produktų analize ir 
atidžiu vartotojo finansinės padėties, 
pageidavimų ir tikslų tyrimu ir turėtų būti 
paremta naujausia informacija ir 
pagrįstomis prielaidomis apie vartotojo 
aplinkybes paskolos sutarties galiojimo 
laikotarpiu. Kai konsultacija apsiriboja tik 
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laikotarpiu. Valstybės narės gali išaiškinti, 
kaip tam tikro produkto tinkamumas 
vartotojui turėtų būti vertinamas teikiant 
konsultacijas.

nuosaviais produktais, reikėtų apie tai 
informuoti vartotoją. Valstybės narės gali 
išaiškinti, kaip tam tikro produkto 
tinkamumas vartotojui turėtų būti 
vertinamas teikiant konsultacijas.

Or. de

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Galimybė vartotojui grąžinti kreditą 
prieš baigiant galioti jo kredito sutarčiai 
gali atlikti svarbų vaidmenį skatinant 
konkurenciją bendrojoje rinkoje ir laisvą 
ES piliečių judėjimą. Tačiau yra 
reikšmingų skirtumų tarp nacionalinių 
principų ir sąlygų, į kuriuos atsižvelgdami 
vartotojai gali grąžinti kreditą, ir sąlygų, 
kuriomis toks išankstinis kredito 
grąžinimas gali vykti. Nors hipotekinio 
finansavimo mechanizmų ir esamų 
produktų įvairovė pripažįstama, tačiau 
labai svarbu Sąjungos lygmeniu turėti tam 
tikrus išankstinio kredito grąžinimo 
standartus siekiant užtikrinti, kad vartotojai 
turėtų galimybę įvykdyti savo 
įsipareigojimus iki kredito sutartyje 
sutartos datos ir pasitikėjimą rinktis 
geriausiai jų poreikius atitinkančius 
produktus. Todėl valstybės narės arba 
priimdamos teisės aktus, arba įvesdamos 
sutartines nuostatas turėtų užtikrinti, kad 
vartotojai turėtų teisės aktuose arba 
sutartyje nustatytą teisę kreditą grąžinti 
anksčiau; vis dėlto valstybės narės turėtų 
turėti galimybę apibrėžti pasinaudojimo 
tokia teise sąlygas. Šios sąlygos gali apimti 
laiko apribojimus norint pasinaudoti šia 
teise, skirtingą požiūrį pagal kredito 
palūkanų normos rūšį (fiksuotoji ar 
kintamoji), su aplinkybėmis, kuriomis 

(32) Galimybė vartotojui grąžinti kreditą 
prieš baigiant galioti jo kredito sutarčiai 
gali atlikti svarbų vaidmenį skatinant 
konkurenciją bendrojoje rinkoje ir laisvą 
ES piliečių judėjimą. Tačiau yra 
reikšmingų skirtumų tarp nacionalinių 
principų ir sąlygų, į kuriuos atsižvelgdami 
vartotojai gali grąžinti kreditą, ir sąlygų, 
kuriomis toks išankstinis kredito 
grąžinimas gali vykti. Nors hipotekinio 
finansavimo mechanizmų ir esamų 
produktų įvairovė pripažįstama, tačiau 
labai svarbu Sąjungos lygmeniu turėti tam 
tikrus išankstinio kredito grąžinimo 
standartus siekiant užtikrinti, kad vartotojai 
turėtų galimybę įvykdyti savo 
įsipareigojimus iki kredito sutartyje 
sutartos datos ir pasitikėjimą rinktis 
geriausiai jų poreikius atitinkančius 
produktus. Todėl valstybės narės arba 
priimdamos teisės aktus, arba įvesdamos 
sutartines nuostatas turėtų užtikrinti, kad 
vartotojai turėtų teisės aktuose arba 
sutartyje nustatytą teisę kreditą grąžinti 
anksčiau, laikantis principo, kad 
fiksuotosios kredito palūkanų normos 
galiojimo laikotarpiai, dėl kurių buvo 
sutarta, privalomi; valstybės narės turėtų 
turėti galimybę apibrėžti pasinaudojimo 
tokia teise sąlygas. Šios sąlygos gali apimti 
laiko apribojimus norint pasinaudoti šia 
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galima pasinaudoti šia teise, susijusius 
apribojimus. Valstybės narės taip pat gali 
numatyti, kad kreditorius turėtų turėti teisę 
į teisingą ir objektyviai pagrįstą 
kompensaciją už galimas išlaidas, tiesiogiai 
susijusias su išankstiniu kredito grąžinimu. 
Bet kokiu atveju, jeigu išankstinis 
grąžinimas atliekamas per tą laikotarpį, 
kuriam yra nustatyta fiksuotoji palūkanų 
norma, galimybė pasinaudoti šia teise gali 
priklausyti nuo to, ar vartotojas turi 
specialų interesą. Toks specialus interesas 
gali atsirasti, pavyzdžiui, skyrybų ar 
nedarbo atveju. Kai valstybė narė 
nusprendžia nustatyti tokias sąlygas, dėl 
jų vartotojui neturėtų būti pernelyg 
sudėtinga arba brangu pasinaudoti ta 
teise.

teise, skirtingą požiūrį pagal kredito 
palūkanų normos rūšį (fiksuotoji ar 
kintamoji), su aplinkybėmis, kuriomis 
galima pasinaudoti šia teise, susijusius 
apribojimus. Valstybės narės taip pat gali 
numatyti, kad kreditorius turėtų turėti teisę 
į teisingą ir objektyviai pagrįstą 
kompensaciją už galimas išlaidas, tiesiogiai 
susijusias su išankstiniu kredito grąžinimu, 
įskaitant dėl negautų palūkanų patirtus 
nuostolius. Bet kokiu atveju, jeigu 
išankstinis grąžinimas atliekamas per tą 
laikotarpį, kuriam yra nustatyta fiksuotoji 
palūkanų norma, galimybė pasinaudoti šia 
teise gali priklausyti nuo to, ar vartotojas 
turi specialų interesą. Toks specialus 
interesas gali atsirasti, pavyzdžiui, skyrybų 
ar nedarbo atveju. 

Or. de

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Siekiant atsižvelgti į kredito, susijusio 
su gyvenamosios paskirties 
nekilnojamuoju turtu, rinkų pokyčius 
arba kredito produktų raidą, taip pat 
ekonominius pokyčius, kaip antai 
infliaciją, ir siekiant papildomai 
paaiškinti, kaip vykdyti tam tikrus šioje 
direktyvoje nustatytus reikalavimus, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį. Visų pirma Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
patikslinama informacija dėl profesinių 
reikalavimų, taikomų kreditorių 
darbuotojams ir kredito tarpininkams, 
kriterijai, naudojami siekiant įvertinti 

Išbraukta.
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vartotojo kreditingumą ir užtikrinant, kad 
kredito produktai nebūtų netinkami 
vartotojui, ir kuriais papildomai 
suderinami pagrindiniai terminai, kaip 
antai „įsipareigojimų neįvykdymas“, 
registravimo kriterijai ir duomenų 
tvarkymo sąlygos, taikomos kreditų 
duomenų bazėms.

Or. de

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Siekiant atsižvelgti į kredito, susijusio 
su gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju 
turtu, rinkų pokyčius, įskaitant esamų 
produktų įvairovę, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį, siekiant iš 
dalies pakeisti tipinės informacijos 
punktų, kurie turi būti pateikiami 
reklamoje, turinį, Europos standartinio 
informacijos lapo (ESIL) turinį ir formatą, 
kredito tarpininkų atskleidžiamos 
informacijos turinį, formulę ir prielaidas, 
naudojamas bendros kredito kainos metinei 
normai apskaičiuoti, ir kriterijus, į kuriuos 
reikia atsižvelgti vertinant vartotojo 
kreditingumą.

(40) Siekiant atsižvelgti į kredito, susijusio 
su gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju 
turtu, rinkų pokyčius, įskaitant esamų 
produktų įvairovę, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį, siekiant iš 
dalies pakeisti Europos standartinio 
informacijos lapo (ESIL) turinį ir formatą,  
formulę ir prielaidas, naudojamas bendros 
kredito kainos metinei normai apskaičiuoti.

Or. de
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Siekiant atsižvelgti į ekonominius 
pokyčius, kaip antai infliaciją ir kredito 
sutarčių dėl gyvenamosios paskirties 
nekilnojamojo turto rinkų pokyčius, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
nurodyti mažiausią kredito tarpininkų 
profesinės civilinės atsakomybės 
draudimo arba panašios garantijos 
piniginę sumą priimant techninius 
reguliavimo standartus.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) Europos Parlamentas ir Taryba turėtų 
galėti pareikšti prieštaravimų dėl 
deleguotojo teisės akto per du mėnesius 
nuo pranešimo dienos. Turėtų būti 
numatyta galimybė Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šį laikotarpį 
svarbiose susirūpinimą keliančiose srityse 
pratęsti vienu mėnesiu. Europos 
Parlamentas ir Taryba turėtų galėti 
informuoti kitas institucijas apie savo 
ketinimą nereikšti prieštaravimų.

(43) Europos Parlamentas ir Taryba turėtų 
galėti pareikšti prieštaravimų dėl 
deleguotojo akto per tris mėnesius nuo 
pranešimo dienos. Turėtų būti numatyta 
galimybė Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šį laikotarpį svarbiose 
susirūpinimą keliančiose srityse pratęsti 
dviem mėnesiais. Europos Parlamentas ir 
Taryba turėtų galėti informuoti kitas 
institucijas apie savo ketinimą nereikšti 
prieštaravimų.

Or. de
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva siekiama nustatyti valstybių 
narių įstatymų ir kitų teisės aktų tam tikrų 
aspektų sistemą, taikomą vartotojams 
teikiamoms kredito sutartims dėl 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto ir tam tikriems kredito tarpininkų ir 
kreditorių rizikos ribojimo ir priežiūros 
reikalavimų aspektams.

Šia direktyva siekiama nustatyti valstybių 
narių įstatymų ir kitų teisės aktų tam tikrų 
aspektų sistemą, taikomą ir tam tikriems 
kredito tarpininkų ir kreditorių rizikos 
ribojimo ir priežiūros reikalavimų 
aspektams, kai jie susiję su hipoteka 
užtikrintais arba gyvenamosios paskirties 
nekilnojamajam turtui finansuoti skirtais 
vartojimo kreditais.

Or. de

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma šioms kredito 
sutartims:

1. Ši direktyva taikoma šioms vartojimo 
kredito sutartims:

Or. de

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kredito sutartims, kurių tikslas – įgyti 
arba išlaikyti nuosavybės teises į žemę arba 
į esamą ar planuojamą statyti 
gyvenamosios paskirties pastatą;

b) kredito sutartims, kurių tikslas 
sudarymo metu – įgyti arba išlaikyti 
nuosavybės teises į žemę arba į esamą ar 
planuojamą statyti gyvenamosios paskirties 
pastatą;
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Or. de

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kredito sutartims, kurių tikslas –
renovuoti gyvenamosios paskirties
nekilnojamąjį turtą, kuris priklauso 
asmeniui arba kurį asmuo ketina įsigyti, ir 
kurioms netaikoma 2008 m. balandžio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2008/48/EB.

c) kredito sutartims, kurių tikslas –
renovuoti gyvenamosios paskirties 
nekilnojamąjį turtą, kuris priklauso 
asmeniui arba kuriuo naudojasi asmuo
arba kurį asmuo ketina įsigyti, ir kurioms 
netaikoma 2008 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/48/EB.

Or. de

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kredito sutartims, kurių bendra 
kredito suma viršija 2 mln. eurų;

Or. de

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) sutartims dėl mokėjimų pagal kreditą 
atidėjimo iki 6 mėnesių, kai mokėjimo 
atidėjimo palūkanų norma neviršija 
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sutartos palūkanų normos;

Or. de

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) nuomos ar išperkamosios nuomos 
sutartims, kai nei pačioje sutartyje, nei 
atskiroje sutartyje nenustatyta pareiga 
įsigyti sutarties objektą; laikoma, kad 
tokia pareiga yra, jei kreditorius 
vienašališkai taip nusprendžia;

Or. de

Pagrindimas

Plg. su Vartojimo kredito direktyvos 2 straipsnio 2 dalies d punktu.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bd) kredito sutartims su galimybe 
pereikvoti sąskaitos lėšas;

Or. de

Pagrindimas

Plg. su Vartojimo kredito direktyvos 2 straipsnio 2 dalies e punktu.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

be) kredito sutartims, kai už kreditą 
nemokamos palūkanos ir kiti mokesčiai, 
ir kredito sutartims, pagal kurių sąlygas 
reikalaujama, kad kreditas būtų grąžintas 
per tris mėnesius, ir mokami tik nedideli 
mokesčiai;

Or. de

Pagrindimas

Plg. su Vartojimo kredito direktyvos 2 straipsnio 2 dalies f punktu.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bf) kredito sutartims, kurios sudaromos su 
investicinėmis įmonėmis, kaip apibrėžta 
2004 m. balandžio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/39/EB dėl finansinių priemonių 
rinkų 4 straipsnio 1 dalyje, arba su 
kredito įstaigomis, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnyje, 
siekiant leisti investuotojui įvykdyti 
sandorį, susijusį su viena ar daugiau 
Direktyvos 2004/39/EB I priedo C 
skirsnyje išvardytų priemonių, jei kreditą 
suteikianti investicinė įmonė arba kredito 
įstaiga dalyvauja tokiame sandoryje;

Or. de
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Pagrindimas

Plg. su Vartojimo kredito direktyvos 2 straipsnio 2 dalies h punktu.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bg) kredito sutartims, kurios yra sudarytos 
pagal susitarimą, pasiektą teisme arba 
kitoje valstybės valdžios institucijoje;

Or. de

Pagrindimas

Plg. su Vartojimo kredito direktyvos 2 straipsnio 2 dalies i punktu.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bh) kredito sutartims, kurios yra 
susijusios su nemokamai atidėtu esamos 
skolos mokėjimu;

Or. de

Pagrindimas

Plg. su Vartojimo kredito direktyvos 2 straipsnio 2 dalies j punktu.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bi) kredito sutartims dėl paskolų pagal 
teisės aktų nuostatą,
kuria siekiama visuotinės gerovės, 
suteikiamų ribotai visuomenės daliai 
taikant mažesnę nei rinkoje vyraujanti 
palūkanų normą arba visai nemokant 
palūkanų, arba kitomis sąlygomis, kurios 
būtų palankesnės vartotojui nei rinkoje 
vyraujančios sąlygos, ir suteikiamų 
taikant ne didesnę nei rinkoje vyraujanti 
palūkanų normą.

Or. de

Pagrindimas

Lengvatiniai kreditai skirti ekonominiams, socialiniams ir ekologiniams tikslams pasiekti ir 
suteikiami palankesnėmis nei rinkoje vyraujančios sąlygomis pagal tam tikrus įstatymuose 
įtvirtintus kriterijus. Pagal Vartojimo kredito direktyvos 2 straipsnio 2 dalies l punktą jie 
nepriklauso šios direktyvos taikymo sričiai.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) bendra kredito kaina vartotojui – visos 
su kreditu susijusios išlaidos vartotojui, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2008/48/EB 3 
straipsnio g punkte;

k) bendra kredito kaina vartotojui – visos 
su kreditu susijusios išlaidos vartotojui, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2008/48/EB 3 
straipsnio g punkte, išskyrus išlaidas, 
susijusias su kredito užtikrinimu;

Or. de

Pagrindimas

Suderinama su Vartojimo kredito direktyva, taip pat plg. su 11 konstatuojamąja dalimi.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) bendra kredito suma – limitas arba 
visos sumos, kuriomis suteikiama 
galimybė naudotis pagal kredito sutartį, 
nesvarbu, ar jas gauna vartotojas ar 
trečioji šalis;

Or. de

Pagrindimas

Kadangi pasiūlymo tekste (8 straipsnio 2 dalies d punkte) minima ši sąvoką, reikėtų pateikti 
jos apibrėžtį, taip pat plg. su Direktyvos 2008/48/EB 3 straipsnio l punktu.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio r a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ra) „gyvenamosios paskirties nuosavybė“ 
– nekilnojamasis turtas, kurio pagrindinė 
paskirtis – gyvenamoji;

Or. de

Pagrindimas

Kadangi ši sąvoka minima pasiūlymo tekste, reikėtų pateikti jos apibrėžtį.
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria kompetentingas 
institucijas, įgaliotas užtikrinti šios 
direktyvos įgyvendinimą, ir užtikrina, kad 
joms būtų suteikti visi įgaliojimai, būtini jų 
pareigoms atlikti.

Valstybės narės paskiria kompetentingas 
institucijas, įgaliotas užtikrinti šios 
direktyvos įgyvendinimą, ir užtikrina, kad 
joms būtų suteikti visi įgaliojimai, būtini jų 
pareigoms atlikti. Kai valstybės narės, 
įgyvendindamos šios direktyvos nuostatas, 
patvirtina taisykles, kurioms pagal jų 
nacionalinę teisę nepriklauso institucijų 
priežiūra, šios valstybės narės neprivalo 
skirti kompetentingų institucijų ir joms 
teikti įgaliojimų.

Or. de

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad institucija, 
paskirta kompetentinga užtikrinti šios 
direktyvos 18, 19, 20 ir 21 straipsnių 
įgyvendinimą, būtų viena iš kompetentingų 
institucijų, įtrauktų į Reglamento (ES) 
Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos 
priežiūros institucija (Europos 
bankininkystės institucija), 4 straipsnio 2 
dalį.

Kai paskirtos kompetentingos institucijos 
ir joms suteikti įgaliojimai, valstybės narės 
užtikrina, kad institucija, paskirta 
kompetentinga užtikrinti šios direktyvos 
18, 19, 20 ir 21 straipsnių įgyvendinimą, 
būtų viena iš kompetentingų institucijų, 
įtrauktų į Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, 
4 straipsnio 2 dalį.

Nukrypstant nuo šios nuostatos, valstybės 
narės gali taip pat paskirti instituciją, kuri 
nepriklauso Reglamento 4 straipsnio 2 
dalyje išvardytoms institucijoms, jeigu 
valstybė narė užtikrina, kad Reglamento 
nuostatos, kuriomis įgyvendinami šios 
direktyvos 18, 19, 20 ir 21 straipsniai, 
taikomos mutatis mutandis.
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Or. de

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Daugiau nei vieną kompetentingą 
instituciją savo teritorijoje turinti valstybė 
narė užtikrina, kad tos institucijos glaudžiai 
bendradarbiautų tam, kad galėtų 
veiksmingai atlikti savo atitinkamas 
pareigas.

2. Daugiau nei vieną kompetentingą 
instituciją savo teritorijoje turinti valstybė 
narė užtikrina, kad tos institucijos glaudžiai 
bendradarbiautų.

Or. de

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad teikdami, 
tarpininkaudami ar konsultuodami teikiant 
kreditus ir, jei taikoma, papildomas 
paslaugas vartotojams kreditoriai arba 
kredito tarpininkai veiktų garbingai, 
sąžiningai ir profesionaliai, atsižvelgdami į 
vartotojo interesus.

1. Valstybės narės reikalauja, kad teikdami, 
tarpininkaudami ar konsultuodami teikiant 
kreditus ir, jei taikoma, papildomas 
paslaugas vartotojams kreditoriai arba 
kredito tarpininkai veiktų garbingai, 
sąžiningai ir profesionaliai, atsižvelgdami į 
vartotojo teises bei interesus.

Or. de

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai 2. Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai 
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atlygintų savo darbuotojams ir susijusiems 
kredito tarpininkams, o kredito tarpininkai 
atlygintų savo darbuotojams tokiu būdu, 
kad tai netrukdytų jiems vykdyti 
įpareigojimo veikti atsižvelgiant į vartotojo 
interesus, kaip nurodyta 1 dalyje.

atlygintų savo darbuotojams ir susijusiems 
kredito tarpininkams, o kredito tarpininkai 
atlygintų savo darbuotojams tokiu būdu, 
kad tai netrukdytų jiems vykdyti 
įpareigojimo, kaip nurodyta 1 dalyje.

Or. de

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 26 straipsnį ir laikantis 27 ir 28 
straipsniuose išdėstytų sąlygų Komisijai 
suteikiami įgaliojimai patikslinti šio 
straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus 
reikalavimus ir visų pirma būtinus 
reikalavimus, taikomus tinkamoms 
žinioms ir kompetencijai.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši pareiga netaikoma, kai nacionalinės 
teisės aktuose reikalaujama nurodyti 
bendros kredito kainos metinę normą su 
kredito sutartimis susijusioje reklamoje, 
kurioje nenurodoma palūkanų norma 
arba bet kokie skaičiai, susiję su bet kokia 
kredito kaina vartotojui pagal pirmos 
pastraipos nuostatas.

Or. de
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Pagrindimas
Suderinama su Vartojimo kredito direktyvos 4 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pateikiant tipinę informaciją tipiniame 
pavyzdyje aiškiai, tiksliai bei pastebimai 
nurodoma:

2. (Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas.)

Or. de

Pagrindimas

Suderinama su Vartojimo kredito direktyvos 4 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kredito palūkanų norma, nurodant, ar ji 
yra fiksuotoji, ar kintamoji, ar abi, kartu su 
duomenimis apie mokesčius, įtrauktus į 
bendrą kredito kainą vartotojui;

c) kredito palūkanų norma, nurodant, ar ji 
yra fiksuotoji, ar kintamoji, ar abi;

Or. de

Pagrindimas

Reklaminiam tekstui per daug informacijos.
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) kredito sutarties trukmė; f) jei taikoma – kredito sutarties trukmė;

Or. de

Pagrindimas

Suderinama su Vartojimo kredito direktyvos 4 straipsnio 2 dalies d punktu.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) dalinių mokėjimų suma; g) jei taikoma – dalinių mokėjimų suma;

Or. de

Pagrindimas

Suderinama su Vartojimo kredito direktyvos 4 straipsnio 2 dalies f punktu.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) bendra vartotojo mokama suma; Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) perspėjimas, jei taikoma, apie riziką 
prarasti nekilnojamąjį turtą, jei bus 
nesilaikoma įsipareigojimų pagal kredito 
sutartį, kai kreditas yra užtikrintas 
hipoteka arba kita panašia valstybėje 
narėje įprastai naudojama garantija dėl 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto arba užtikrintas su gyvenamosios 
paskirties nekilnojamuoju turtu susijusia 
teise.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Reklaminiam tekstui per daug informacijos, be to, tekstas tai neatitinka atsakingo skolintojo 
įvaizdžio.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 26 straipsnį ir laikantis 27 ir 28 
straipsniuose išdėstytų sąlygų Komisijai 
suteikiami įgaliojimai papildomai 
patikslinti tipinės informacijos punktų, 
kurie turi būti pateikti reklamoje, sąrašą.

Išbraukta.

Visų pirma Komisija, priimdama tokius 
deleguotuosius teisės aktus, prireikus iš 
dalies keičia tipinės informacijos punktų 
sąrašą, pateiktą šio straipsnio 2 dalies a–i 
punktuose.

Or. de
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai 
arba, jei taikoma, kredito tarpininkai 
visuomet teiktų bendrą informaciją apie 
kredito sutartis patvariojoje laikmenoje 
arba elektronine forma.

Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai 
arba, jei taikoma, kredito tarpininkai 
visuomet teiktų bendrą informaciją apie 
kredito sutartis popieriuje, kitoje
patvariojoje laikmenoje arba elektronine 
forma.

Or. de

Pagrindimas

Plg. su Vartojimo kredito direktyvos 5 straipsnio 1 punktu.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) parodomasis bendros kredito kainos 
vartotojui ir bendros kredito kainos metinės 
normos pavyzdys;

g) parodomasis tipinis bendros kredito 
kainos vartotojui ir bendros kredito kainos 
metinės normos pavyzdys;

Or. de

Pagrindimas

Suderinama su 8 straipsnio 2 dalimi ir Vartojimo kredito direktyvos 5 straipsnio 1 dalies g punktu.
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) išsami informacija, kaip gauti 
informaciją apie kredito sutarties 
palūkanoms taikomas mokesčių lengvatas 
ar kitas viešąsias subsidijas.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pareiga teikti šią informacija neatitinka atsakingo vartotojo įvaizdžio ir galėtų kenkti vidaus 
rinkai. Taip pat suderinama su Vartojimo kredito direktyvos tekstu.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) Kredito sutarties, pagal kurią 
vartotojo atliktų mokėjimų suma nereikia 
nedelsiant atitinkamai amortizuoti 
bendros kredito sumos ir ji naudojama 
kapitalui sudaryti kredito sutartyje arba 
papildomoje sutartyje numatytais 
laikotarpiais ir sąlygomis, atveju pagal 
2 dalį pateiktoje informacijoje aiškiai ir 
glaustai nurodoma, kad tokiose sutartyse 
visos pagal kredito sutartį išmokėtos 
kredito lėšų sumos grąžinimo garantija 
nenumatoma, išskyrus atvejus, kai tokia 
garantija yra.

Or. de

Pagrindimas

Suderinama su Vartojimo kredito direktyvos 5 straipsnio 5 dalimi.
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kreditorius ir, jei taikoma, kredito 
tarpininkas nepagrįstai nedelsdamas po 
to, kai vartotojas pateikia būtiną 
informaciją apie savo poreikius, finansinę 
padėtį ir pageidavimus pagal 14 straipsnį, 
vartotojui pateiktų jam pritaikytą 
informaciją, reikalingą norint palyginti 
rinkoje esančius kreditus, įvertinti jų 
pasekmes ir priimti pagrįstą sprendimą, ar 
sudaryti kredito sutartį. Tokia informacija 
popieriuje arba kitoje patvariojoje 
laikmenoje pateikiama naudojant II priede 
nurodytą Europos standartinį informacijos 
lapą (ESIL).

2. Iki kredito sutarties sudarymo arba 
privalomo pasiūlymo ir po to, kai 
vartotojas pateikia būtiną informaciją apie 
savo poreikius, finansinę padėtį ir 
pageidavimus pagal 14 straipsnį, 
kreditorius ir, jei taikoma, kredito 
tarpininkas kreditoriaus pateiktų kredito 
sąlygų pagrindu ir atsižvelgiant į vartotojo 
pageidavimus ir pateiktą informaciją 
vartotojui laiku pateikia jam pritaikytą 
informaciją,
reikalingą norint palyginti skirtingus 
pasiūlymus ir priimti pagrįstą sprendimą, 
ar sudaryti kredito sutartį. Ši informacija 
popieriuje arba kitoje patvariojoje 
laikmenoje pateikiama naudojant II priede 
nurodytą Europos standartinį informacijos 
lapą (ESIL).

Valstybės narės užtikrina, kad prie 
vartotojui pateikiamo kreditoriui 
privalomo pasiūlymo būtų pridedamas 
ESIL. Tokiomis aplinkybėmis valstybės 
narės užtikrina, kad kredito sutarties 
nebūtų galima sudaryti tol, kol vartotojas 
negavo pakankamai laiko pasiūlymams 
palyginti, jų pasekmėms įvertinti ir 
pagrįstai nuspręsti, ar priimti pasiūlymą, 
nepaisant priemonių, kuriomis sudaroma 
sutartis.
Laikoma, kad kreditorius ir, jei taikoma, 
kredito tarpininkas laikėsi vartotojo 
informavimo prieš sudarant nuotolinę 
sutartį reikalavimų, kaip nustatyta 
Direktyvos 2002/65/EB 3 straipsnyje, jei 
jie pateikė ESIL.

Laikoma, kad kreditorius ir, jei taikoma, 
kredito tarpininkas laikėsi vartotojo 
informavimo prieš sudarant nuotolinę 
sutartį reikalavimų, kaip nustatyta 
Direktyvos 2002/65/EB 3 straipsnyje, jei 
jie pateikė ESIL.

Bet kokia papildoma informacija, kurią 
kreditorius arba, jei taikoma, kredito 
tarpininkas gali suteikti vartotojui, 
pateikiama atskiru dokumentu, kuris gali 

Valstybės narės gali numatyti, kad 
vartotojui būtų teikiama papildoma 
informacija. Ši ir bet kokia neprivaloma 
papildoma informacija, kurią kreditorius 
arba, jei taikoma, kredito tarpininkas gali 
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būti pridėtas prie ESIL. suteikti vartotojui, pateikiama atskiru 
dokumentu, kuris gali būti pridėtas prie 
ESIL.

Or. de

Pagrindimas

Suderinama su Vartojimo kredito direktyva, be to, nacionalinėje teisėje gali būti numatyta 
skirtinga informacija skiekiant užtikrinti vartotojų apsaugą.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 26 straipsnį ir laikantis 27 ir 28 
straipsniuose išdėstytų sąlygų Komisijai 
suteikiami įgaliojimai iš dalies keisti šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytus tipinės 
informacijos punktus ir II priede pateikto 
ESIL turinį ir formatą.

Pagal 26 straipsnį Komisijai suteikiami 
įgaliojimai iš dalies keisti šio straipsnio 1 
dalyje nustatytus tipinės informacijos 
punktus ir II priede pateikto ESIL turinį ir 
formatą.

Or. de

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iš dalies keičiamas šio straipsnio 1 
dalyje nustatytų tipinės informacijos 
punktų sąrašas;

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išbraukiami II priede nustatyti 
informacijos punktai;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) papildomas II priede nustatytų 
informacijos punktų sąrašas;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad jei 
taikoma, kredito tarpininkas apie 
vartotojo mokamą mokestį kredito 
tarpininkui už jo paslaugas praneša 
kreditoriui metinės procentinės palūkanų 
normos apskaičiavimo tikslais.

Or. de

Pagrindimas

Plg. su Vartojimo kredito direktyvos 21 straipsnio c punktu.
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 26 straipsnį ir laikantis 27 ir 28 
straipsniuose išdėstytų sąlygų Komisijai 
suteikiami įgaliojimai atnaujinti 
vartotojams teiktinos informacijos apie 
kredito tarpininkus punktų sąrašą, 
išdėstytą šio straipsnio 1 dalyje.

Išbraukta.

Visų pirma Komisija, priimdama tokius 
deleguotuosius teisės aktus, prireikus iš 
dalies keičia informacijos punktus, 
pateiktus šio straipsnio 1 dalyje.

Or. de

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant užtikrinti vienodas šio 
straipsnio 1 dalies taikymo sąlygas, 
Komisijai suteikiami įgaliojimai prireikus 
nustatyti standartinį šio straipsnio 1 dalyje 
pateiktų informacijos punktų formatą ir 
pateikimą

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai 
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ir, jei taikoma, kredito tarpininkai 
vartotojui pateiktų pakankamai 
paaiškinimų apie siūlomą (-as) kredito 
sutartį (-is) ir visas papildomas paslaugas, 
kad vartotojas galėtų įvertinti, ar siūlomos 
kredito sutartys atitinka jo poreikius ir 
finansinę padėtį. Pakankamas 
paaiškinimas apima konkrečiam asmeniui 
pritaikytos informacijos apie siūlomo 
kredito savybes pateikimą, bet 
nesuformuluojant jokios rekomendacijos. 
Kreditoriai ir, jei taikoma, kredito 
tarpininkai atidžiai įvertina vartotojo su 
kreditais susijusių žinių ir patirties lygį 
visomis būtinomis priemonėmis, kad 
kreditorius arba kredito tarpininkas 
galėtų nustatyti, kokio lygio paaiškinimus 
teikti vartotojui, ir pagal tai pritaikyti 
tokius paaiškinimus.

ir, jei taikoma, kredito tarpininkai 
vartotojui pateiktų pakankamai 
paaiškinimų, kad vartotojas galėtų 
įvertinti, ar siūloma kredito sutartis 
atitinka jo poreikius ir jo finansinę padėtį, 
ir, prireikus, paaiškintų ikisutartinę 
informaciją ir informaciją, pateikiamą 
Europos standartiniame informacijos lape 
(ESIL), siūlomų produktų esmines 
savybes ir galimą jų konkretų poveikį 
vartotojui, įskaitant mokėjimo vėlavimo 
pasekmes. Valstybės narės gali pritaikyti 
tokios pagalbos suteikimo būdą ir jos 
apimtį bei reikalavimus dėl ją suteikiančių 
subjektų prie konkrečių aplinkybių, 
kuriomis siūloma kredito sutartis, 
asmenų, kuriems ji siūloma ir siūlomo 
kredito rūšies.

Teikiant tokius pakankamus 
paaiškinimus, be kita ko, paaiškinama 
informacija ir terminai, įtraukti į 
ikisutartinę informaciją, teikiamą pagal 9 
ir 10 straipsnius, ir galimos kredito 
sutarties sudarymo pasekmės vartotojui, 
įskaitant pasekmes tuomet, kai vartotojas 
nevykdo su mokėjimu susijusių 
įsipareigojimų.

Or. de

Pagrindimas

Suderinama su Vartojimo kredito direktyva.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Norint apskaičiuoti bendros kredito 
kainos metinę normą, nustatoma bendra 
kredito kaina vartotojui, išskyrus bet 
kuriuos vartotojo mokamus mokesčius už 
bet kurio iš kredito sutartyje nustatytų jo 

2. Norint apskaičiuoti bendros kredito 
kainos metinę normą, nustatoma bendra 
kredito kaina vartotojui, išskyrus vartotojo 
mokamus mokesčius už bet kurio iš kredito 
sutartyje nustatytų jo įsipareigojimų 
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įsipareigojimų nevykdymą. nevykdymą.

Kai norint gauti kreditą privaloma 
atidaryti sąskaitą, tokios sąskaitos 
išlaikymo išlaidos, išlaidos mokėjimo 
priemonių naudojimo mokėjimo 
operacijoms vykdyti ir lėšoms išmokėti iš 
tos sąskaitos ir kitos su mokėjimo 
operacijomis susijusios išlaidos 
įskaičiuojamos į bendrą kredito kainą 
vartotojui, nebent išlaidos buvo aiškiai bei 
atskirai nurodytos kredito sutartyje arba bet 
kurioje kitoje su vartotoju sudarytoje 
sutartyje.

Sąskaitos, kurioje registruojamos 
mokėjimo operacijos ir lėšų išmokėjimas,
išlaikymo išlaidos, išlaidos mokėjimo 
priemonių naudojimo mokėjimo 
operacijoms vykdyti ir lėšoms išmokėti iš 
tos sąskaitos ir kitos su mokėjimo 
operacijomis susijusios išlaidos 
įskaičiuojamos į bendrą kredito kainą 
vartotojui, nebent sąskaitos atidaryti 
neprivaloma ir sąskaitos išlaidos buvo 
aiškiai bei atskirai nurodytos kredito 
sutartyje arba bet kurioje kitoje su 
vartotoju sudarytoje sutartyje.

Or. de

Pagrindimas

Suderinama su Vartojimo kredito direktyvos 19 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tais atvejais, kai į kredito sutartis 
įtrauktos sąlygos, pagal kurias leidžiami 
kredito palūkanų normos ir, kai taikoma, 
mokesčių, įskaičiuojamų į bendros kredito 
kainos metinę normą, pakeitimai, kurių 
negalima kiekybiškai įvertinti 
apskaičiavimo metu, bendros kredito 
kainos metinė norma apskaičiuojama 
remiantis prielaida, kad kredito palūkanų 
norma ir kiti mokesčiai bus apskaičiuoti 
tokio dydžio, kuris nustatytas pasirašant 
sutartį.

 4. Tais atvejais, kai į kredito sutartis 
įtrauktos sąlygos, pagal kurias leidžiami 
kredito palūkanų normos ir, kai taikoma, 
mokesčių, įskaičiuojamų į bendros kredito 
kainos metinę normą, pakeitimai, kurių 
negalima kiekybiškai įvertinti 
apskaičiavimo metu, bendros kredito 
kainos metinė norma apskaičiuojama 
remiantis prielaida, kad kredito palūkanų 
norma ir kiti mokesčiai bus apskaičiuoti 
tokio dydžio, kuris nustatytas pasirašant 
sutartį. Jei pradiniam laikotarpiui 
nustatoma fiksuotoji kredito palūkanų 
norma, ja turi būti naudojamasi kaip 
pagrindu palūkanų normai apskaičiuoti. 

Or. de
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Pagrindimas

Šiuo metu Direktyvoje 2008/48/EB naudojama skaičiavimo metodika gali labai klaidinti 
vartotojus. Reikėtų pakeisti Direktyvos 2008/48/EB nuostatas.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 26 straipsnį ir laikantis 27 ir 28 
straipsniuose išdėstytų sąlygų Komisijai 
suteikiami įgaliojimai iš dalies pakeisti 
formulę ir prielaidas, naudojamas
apskaičiuojant bendros kredito kainos 
metinę normą pagal I priedą.

5. Pagal 26 straipsnį Komisijai suteikiami 
įgaliojimai iš dalies pakeisti formulę, 
naudojamą apskaičiuojant bendros kredito 
kainos metinę normą pagal I priedą.

Komisija, priimdama tokius deleguotuosius 
teisės aktus, prireikus iš dalies keičia I 
priede nustatytą formulę ar prielaidas, visų 
pirma, jei šiame straipsnyje ir I priede 
nustatytų prielaidų nepakanka bendros 
kredito kainos metinei normai vienodai 
apskaičiuoti arba tos prielaidos 
nebeatitinka komercinės situacijos 
rinkoje.

Komisija, priimdama tokius deleguotuosius 
teisės aktus, prireikus iš dalies keičia I 
priede nustatytą formulę. 

Or. de

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
sudarant kredito sutartį kreditorius atidžiai 
įvertintų vartotojo kreditingumą
remdamasis kriterijais, įskaitant vartotojo 
pajamas, santaupas, skolas ir kitus 
finansinius įsipareigojimus. Šis 
vertinimas atliekamas remiantis būtina 

1. Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
sudarant kredito sutartį kreditorius įvertintų 
vartotojo kreditingumą atitinkamais 
atvejais remdamasis iš vartotojo gauta 
pakankama informacija ir prireikus 
atlikęs patikrinimą atitinkamoje duomenų 
bazėje. Valstybės narės užtikrina, kad 



PA\877227LT.doc 41/61 PE472.205v01-00

LT

informacija, kreditoriaus arba, jei 
taikoma, kredito tarpininko gauta iš 
vartotojo ir svarbių vidaus ar išorės 
šaltinių, ir atitinka būtinumo ir 
proporcingumo reikalavimus, nustatytus 
Direktyvos 95/46/EB 6 straipsnyje. 
Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai 
nustatytų tinkamus procesus vartotojo 
kreditingumui įvertinti. Šie procesai 
peržiūrimi reguliariai ir saugomi naujausi 
šių procesų aprašai.

kreditoriai nustatytų tinkamus procesus 
vartotojo kreditingumui įvertinti. Šie 
procesai peržiūrimi reguliariai ir saugomi 
naujausi šių procesų aprašai.

Or. de

Pagrindimas

Nėra pagrindo nukrypti nuo Vartojimo kredito direktyvos nuostatų, kadangi šioje srityje yra 
dar kitų priemonių, kaip antai Direktyva dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo 
pakankamumo (2006/49/EB) ir Direktyva dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo
(2006/48/EB). 

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai vartotojo kreditingumo vertinimas 
parodo, kad jo galimybės grąžinti kreditą 
kredito sutarties galiojimo laikotarpiu 
perspektyvos yra neigiamos, kreditorius
atsisakytų suteikti kreditą;

a) kai vartotojo kreditingumo vertinimas 
parodo, kad jo galimybės vykdyti 
įsipareigojimus pagal kredito sutartį yra 
neigiamos, kreditorius, jei jis vis tiek 
nusprendžia suteikti kreditą privalo 
dokumentais pagrįsti tokį sprendimą. 

Or. de

Pagrindimas

Nereikėtų pagal įstatymą uždrausti suteikti kreditą.
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Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai paraiška gauti kreditą atmetama, 
kreditorius iškart ir nemokamai vartotojui 
praneštų atmetimo priežastis;

b) kai paraiška gauti kreditą atmetama, 
kreditorius iškart ir nemokamai vartotojui 
praneštų apie atmetimą;

Or. de

Pagrindimas

Kadangi suteikti kreditą neprivaloma, nereikėtų įpareigoti pranešti atmetimo priežastis. Jei 
nurodomos atmetimo priežastys, tai gali paskatinti sukčiavimą norint gauti kreditą.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kai paraiška gauti kreditą atmetama 
remiantis duomenimis, kurie yra 
patikrintoje duomenų bazėje, arba tuo, 
kad jų toje bazėje nėra, kreditorius iškart ir 
nemokamai vartotojui praneštų patikrintos 
duomenų bazės pavadinimą, jos duomenų 
valdytoją, taip pat apie jo prieigos teisę ir 
prireikus jo teisę ištaisyti savo duomenis 
toje duomenų bazėje;

d) Jei paraiška gauti kreditą atmetama 
remiantis patikrinimu duomenų bazėje, 
kreditorius iškart ir nemokamai 
informuoja vartotoją apie tokio 
patikrinimo rezultatą ir pateikia duomenis 
apie duomenų bazę, kurioje atliktas 
patikrinimas;

Or. de

Pagrindimas

Suderinama su Vartojimo kredito direktyvos tekstu.



PA\877227LT.doc 43/61 PE472.205v01-00

LT

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nepažeidžiant bendros teisės gauti 
informaciją, nustatytos Direktyvos 
95/46/EB 12 straipsnyje, kai paraiška 
atmetama remiantis automatiniu sprendimu 
arba sprendimu, pagrįstu tokiais metodais, 
kaip automatinis kredito balų suteikimas, 
kreditorius iškart ir nemokamai 
informuotų vartotoją ir jam paaiškintų 
automatinio sprendimo logiką;

e) nepažeidžiant bendros teisės gauti 
informaciją, nustatytos Direktyvos 
95/46/EB 12 straipsnyje, kai paraiška 
atmetama remiantis automatiniu sprendimu 
arba sprendimu, pagrįstu tokiais metodais, 
kaip automatinis kredito balų suteikimas, 
kreditorius iškart ir nemokamai apie tai
informuotų vartotoją;

Or. de

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) vartotojas turėtų galimybę prašyti
sprendimą peržiūrėti rankiniu būdu.

f) vartotojas informuojamas apie galimybę 
peržiūrėti sprendimą atmesti paraišką 
gauti kreditą rankiniu būdu; kreditorius to 
daryti neprivalo.

Or. de

Pagrindimas

Vartotojas turi ne prašyti, o būti informuotas apie tokią galimybę. Kreditorius neprivalo 
tikrinti rankiniu būdu, tačiau tai gali nulemti konkurencija.
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiek tai susiję su vartotojo 
kreditingumo vertinimu, valstybės narės 
užtikrina, kad kreditoriai ir kredito 
tarpininkai gautų visą būtiną informaciją 
apie vartotojo asmeninę ir finansinę 
padėtį, jo pageidavimus bei tikslus ir 
apsvarstytų pakankamai kredito sutarčių 
iš savo siūlomų produktų, kad nustatytų 
produktus, kurie nėra netinkami 
vartotojui turint omenyje jo poreikius, 
finansinę padėtį ir asmenines aplinkybes. 
Toks apsvarstymas grindžiamas 
informacija, kuri yra naujausia tuo 
momentu, ir pagrįstomis prielaidomis apie 
vartotojo padėtį siūlomos kredito sutarties 
galiojimo laikotarpiu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Išbraukiama asmens duomenų saugos sumetimais.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 26 straipsnį ir laikantis 27 ir 28 
straipsniuose išdėstytų sąlygų Komisijai 
suteikiami įgaliojimai patikslinti ir iš 
dalies keisti kriterijus, į kuriuos reikia 
atsižvelgti atliekant šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytą kreditingumo vertinimą ir 
užtikrinant, kad kredito produktai nebūtų 
netinkami vartotojui, kaip nustatyta šio 

Išbraukta.
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straipsnio 4 dalyje.

Or. de

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad teikdami 
paraišką gauti kreditą vartotojai 
kreditoriams ir, jei taikoma, kredito 
tarpininkams pateiktų išsamią ir teisingą 
informaciją apie savo finansinę padėtį ir 
asmenines aplinkybes. Ta informacija 
prireikus turėtų būti patvirtinta 
dokumentais iš nešališkai patikrinamų 
šaltinių.

1. Kreditorius arba kredito tarpininkas 
laiku nurodo vartotojui informaciją, 
įskaitant nešališkai patikrinamus 
įrodymus, kurią vartotojas turi pateikti, 
kad kreditorius galėtų atidžiai įvertinti 
vartotojo kreditingumą ir priimti 
sprendimą, ar suteikti kreditą, bei tos 
informacijos pateikimo terminą.

Or. de

Pagrindimas

Suderinama su Vartojimo kredito direktyvos tekstu.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiek tai susiję su informacija, kurią 
vartotojas turi pateikti, kad kreditorius 
galėtų atidžiai įvertinti vartotojo 
kreditingumą ir priimti sprendimą, ar 
suteikti kreditą, valstybės narės užtikrina, 
kad kreditoriai etape prieš sudarant 
sutartį aiškiai nurodytų informaciją, 
prireikus įskaitant nešališkai 
patikrinamus įrodymus, kurią vartotojas 
turi pateikti. Valstybės narės taip pat 

Išbraukta.
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užtikrina, kad kreditoriai nurodytų tikslų 
laiką, iki kurio vartotojai turi pateikti 
tokią informaciją.
Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai vartotojas nusprendžia 
nepateikti informacijos, būtinos jo 
kreditingumui įvertinti, kreditorius arba 
kredito tarpininkas perspėja vartotoją, kad 
negali įvertinti kreditingumo, todėl 
kreditas gali būti nesuteiktas. Šio 
perspėjimo pateikimo forma gali būti 
standartizuota.

Or. de

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 26 straipsnį ir laikantis 27 ir 28 
straipsniuose išdėstytų sąlygų Komisijai 
suteikiami įgaliojimai apibrėžti vienodus 
kreditų registravimo kriterijus ir duomenų 
tvarkymo sąlygas, taikomus šio straipsnio 
1 dalyje nurodytoms duomenų bazėms.

Išbraukta.

Visų pirma tokiuose deleguotuosiuose 
teisės aktuose apibrėžiamos tokioms 
duomenų bazėms taikomos registravimo 
ribinės vertės ir pateikiamos suderintos 
pagrindinių terminų, kurie vartojami 
tokiose duomenų bazėse, apibrėžtys.

Or. de
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Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje konsultavimas yra 
paslauga, atskira nuo kredito suteikimo. 
Tokia paslauga gali būti skelbiama kaip 
konsultavimas tik tuo atveju, kai
vartotojui užtikrinamas paslaugą 
teikiančio asmens atlyginimo skaidrumas.

1. Šioje direktyvoje konsultavimas yra 
paslauga, atskira nuo kredito suteikimo. 
Atskiras mokestis už konsultavimą gali 
būti reikalaujamas tik tuo atveju, kai
vartotojui buvo pranešta apie mokestį ir jo 
skaičiavimo metodą.

Or. de

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apsvarstytų pakankamai rinkoje siūlomų 
kredito sutarčių, kad galėtų rekomenduoti 
tinkamiausias pagal vartotojo poreikius, 
finansinę padėtį ir asmenines aplinkybes 
kredito sutartis;

a) apsvarstytų pakankamai siūlomų kredito 
sutarčių, kad galėtų rekomenduoti 
tinkamiausias pagal vartotojo poreikius, 
finansinę padėtį ir asmenines aplinkybes 
kredito sutartis, nurodydami, kai siūlomi 
tik jų firmos produktai;

Or. de

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali numatyti, kad norint 
pasinaudoti 1 dalyje nurodyta teise 
taikomos tam tikros sąlygos. Tokios 
sąlygos gali apimti laiko apribojimus norint 
pasinaudoti šia teise, skirtingą požiūrį 
pagal kredito palūkanų normos rūšį ar su 

2. Valstybės narės gali numatyti, kad norint 
pasinaudoti 1 dalyje nurodyta teise 
taikomos tam tikros sąlygos. Tokios 
sąlygos gali apimti laiko apribojimus norint 
pasinaudoti šia teise, skirtingą požiūrį 
pagal kredito palūkanų normos rūšį ar su 
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aplinkybėmis, kuriomis galima pasinaudoti 
šia teise, susijusius apribojimus. Valstybės 
narės taip pat gali numatyti, kad kreditorius 
turėtų teisę į teisingą ir objektyviai pagrįstą 
kompensaciją už galimas išlaidas, tiesiogiai 
susijusias su išankstiniu kredito grąžinimu. 
Bet kokiu atveju, jeigu išankstinis 
grąžinimas atliekamas per tą laikotarpį, 
kuriam yra nustatyta fiksuotoji palūkanų 
norma, galimybė pasinaudoti šia teise gali 
priklausyti nuo to, ar vartotojas turi 
specialų interesą.

aplinkybėmis, kuriomis galima pasinaudoti 
šia teise, susijusius apribojimus. Valstybės 
narės taip pat gali numatyti, kad kreditorius 
turėtų teisę į teisingą ir objektyviai pagrįstą 
kompensaciją už galimas išlaidas, tiesiogiai 
susijusias su išankstiniu kredito grąžinimu, 
įskaitant negautas palūkanas. Bet kokiu 
atveju, jeigu išankstinis grąžinimas 
atliekamas per tą laikotarpį, kuriam yra 
nustatyta fiksuotoji palūkanų norma, 
galimybė pasinaudoti šia teise gali 
priklausyti nuo to, ar vartotojas turi 
specialų interesą.

Kai valstybė narė nustato tokias sąlygas, 
dėl jų vartotojui neturėtų būti pernelyg 
sudėtinga pasinaudoti 1 dalyje nurodyta 
teise arba tai reikalautų didelių pastangų.

Kai valstybė narė nustato tokias sąlygas, 
dėl jų vartotojui neturėtų būti pernelyg 
sudėtinga pasinaudoti 1 dalyje nurodyta 
teise arba tai reikalautų didelių pastangų, 
jei tos sąlygos viršytų pirmiau nurodytus 
parametrus.

Or. de

Pagrindimas

Išbraukiami teisiniai neaiškumai. Be to, reikėtų daugiau pasitikėti nacionaliniais teisės aktų 
leidėjais.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
ir prireikus iš dalies pakeisti techninius 
reguliavimo standartus, kuriais 
nustatoma 1 dalies b punkte nurodyto 
profesinės civilinės atsakomybės 
draudimo arba panašios garantijos 
mažiausia piniginė suma.

Išbraukta.

1 pastraipoje nurodyti techniniai 
reguliavimo standartai priimami pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 
straipsnius.
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[Per 6 mėnesius nuo pasiūlymo priėmimo] 
EBI parengia techninių reguliavimo 
standartų, kuriais nustatoma 1 dalies b 
punkte nurodyto profesinės civilinės 
atsakomybės draudimo arba panašios 
garantijos mažiausia piniginė suma, 
projektus, kurie pateikiami Komisijai. 
Pirmą kartą [4 metai nuo direktyvos 
įsigaliojimo] ir vėliau kas pusę metų EBI 
peržiūrės ir prireikus parengs techninių 
reguliavimo standartų, kuriais iš dalies 
keičiama 1 dalies b punkte nurodyto 
profesinės civilinės atsakomybės 
draudimo arba panašios garantijos 
mažiausia piniginė suma, projektus, kurie 
pateikiami Komisijai.

Or. de

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos leidimų panaikinimo 
procedūros arba valstybių narių teisės 
taikyti baudžiamąsias sankcijas, valstybės 
narės, vadovaudamosi nacionaline teise, 
užtikrina, kad atsakingiems asmenims, 
pažeidusiems nuostatas, priimtas 
įgyvendinant šią direktyvą, būtų taikomos 
tinkamos administracinės priemonės ar 
administracinės sankcijos. Valstybės 
narės užtikrina, kad šios priemonės būtų 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasios.

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
nuobaudų, taikytinų už pagal šią 
direktyvą priimtų nacionalinių nuostatų 
pažeidimus, ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios.

Valstybės narės numato nuobaudas 
konkrečiais atvejais, kai vartotojai tyčia 
pateikia neišsamią arba neteisingą 
informaciją, kad užsitikrintų teigiamą 
kreditingumo vertinimą, kai pateikus 
išsamią ir teisingą informaciją būtų 
gautas neigiamas kreditingumo vertinimo 
rezultatas, ir vėliau negali vykdyti 
sutarties sąlygų, ir imasi visų priemonių, 
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būtinų jų įgyvendinimui užtikrinti.

Or. de

Pagrindimas

Suderinama su Vartojimo kredito direktyvos 23 straipsniu.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga institucija viešai paskelbtų 
apie bet kokią priemonę ar sankciją, kuri 
bus paskirta už nuostatų, priimtų 
įgyvendinant šią direktyvą, pažeidimą, 
nebent toks viešas paskelbimas galėtų 
sukelti rimtą grėsmę finansų rinkoms ar 
padarytų neproporcingą žalą
suinteresuotoms šalims.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Plg. su Vartojimo kredito direktyvos 23 straipsniu. Šioomis priemonėmis arba sankcijomis 
nesiekiama „prikalti kažką prie gėdos stulpo“.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų
nustatytos tinkamos ir veiksmingos
skundų pateikimo ir žalos atlyginimo 
procedūros, sudarančios sąlygas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegtos tinkamos ir veiksmingos ginčų 
sprendimo ne teismo tvarka procedūros, 
skirtos spręsti vartotojų ginčus, susijusius 
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kreditorių ir vartotojų bei kredito 
tarpininkų ir vartotojų ginčus dėl šioje 
direktyvoje nustatytų teisių ir pareigų 
spręsti neteismine tvarka, tam tikrais 
atvejais pasinaudojant esančiomis 
institucijomis. Be to, valstybės narės 
užtikrina, kad visi kreditoriai ir kredito 
tarpininkai priklausytų vienai arba 
daugiau tokių institucijų, įgyvendinančių 
tokias skundų pateikimo ir žalos 
atlyginimo procedūras.

su kredito sutartimis, jei reikia, 
pasitelkiant esamas institucijas.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šios 
institucijos aktyviai bendradarbiautų 
sprendžiant tarpvalstybinius ginčus.

2. Valstybės narės skatina šias institucijas 
bendradarbiauti, siekiant taip pat išspręsti 
tarpvalstybinio pobūdžio ginčus dėl 
kredito sutarčių.

Or. de

Pagrindimas

Suderinama su Vartojimo kredito direktyvos 24 straipsniu.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai įgaliojimai priimti 6 1. Komisijai įgaliojimai priimti 
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straipsnio 4 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 
9 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 3 
dalyje, 14 straipsnio 5 dalyje ir 
16 straipsnio 2 dalyje nurodytus
deleguotuosius teisės aktus suteikiami 
neribotam laikotarpiui po šios direktyvos 
įsigaliojimo.

deleguotuosius teisės aktus suteikiami 
laikantis šiame straipsnyje nustatytų 
sąlygų.

2. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, 
Komisija tuo pačiu metu apie jį praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

2. Įgaliojimas priimti deleguotuosius 
aktus, nurodytus 9 straipsnio 3 dalies d ir 
e punktuose ir 12 straipsnio 5 dalyje, 
Komisijai suteikiamas neribotam 
laikotarpiui nuo...*.

3. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami laikantis 27 ir 
28 straipsniuose nustatytų sąlygų.

3. Europos Parlamentas ir Taryba gali bet 
kada atšaukti 9 straipsnio 3dalies d ir e 
punktuose ir 12 straipsnio 5 dalyje 
nurodytų įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytų įgaliojimų 
delegavimas. Jis įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo dėl atšaukimo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų teisės aktų teisėtumui.
3a. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, 
Komisija tuo pačiu metu apie jį praneša
Europos Parlamentui ir Tarybai.
3b. Pagal 9 straipsnio 3 dalies d ir e 
punktus ir 12 straipsnio 5 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo 
apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba 
pranešė Komisijai, kad jie nepareikš 
prieštaravimų. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiams.
_______________
 Šios direktyvos įsigaliojimo data.

Or. de
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Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Delegavimo atšaukimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 6 straipsnio 4 
dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje, 14 
straipsnio 5 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų įgaliojimų delegavimą.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad nuspręstų, ar atšaukti deleguotus 
įgaliojimus, ne vėliau kaip likus vienam 
mėnesiui iki galutinio sprendimo 
priėmimo informuoja kitą teisės aktų 
leidėją ir Komisiją, nurodydama 
deleguotus įgaliojimus, kurie gali būti 
atšaukti, ir jų atšaukimo priežastis.
3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Sprendimas 
įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų teisės aktų 
galiojimui. Jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. de

Pagrindimas

Suderinama su ankstesniais išbraukimais.
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Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis Išbraukta.
Prieštaravimai dėl deleguotųjų teisės aktų
1. Europos Parlamentas ir Taryba 
prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto 
gali pareikšti per du mėnesius nuo 
pranešimo dienos. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
gali būti pratęstas vienu mėnesiu.
2. Jei pasibaigus 1 dalyje nurodytam 
laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl 
deleguotojo teisės akto, jis skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
ir įsigalioja jame numatytą dieną. 
Deleguotasis teisės aktas gali būti 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to 
laikotarpio pabaigos, jei Europos 
Parlamentas ir Taryba Komisiją 
informavo, kad nepareikš prieštaravimo.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimus dėl priimto 
deleguotojo teisės akto per 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį, jis neįsigalioja. 
Prieštaraujanti institucija nurodo 
prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto 
priežastis.

Or. de
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Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Privalomasis šios direktyvos pobūdis Suderinimas ir šios direktyvos privalomas 
pobūdis

Or. de

Pagrindimas

Plg. su Vartojimo kredito direktyvos 22 punktu.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Kadangi šioje direktyvoje pateikiamos 
suderintos nuostatos, valstybės narės 
negali toliau taikyti arba priimti savo 
nacionalinės teisės nuostatų, 
besiskiriančių nuo nustatytų šioje 
direktyvoje.

Or. de

Pagrindimas

Suderinama su Vartojimo kredito direktyva. 
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Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad vartotojai 
neprarastų šia direktyva suteikiamos 
apsaugos pasirinkus, kad kredito sutarčiai 
taikoma teisė būtų trečiosios šalies teisė.

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad vartotojai 
neprarastų šia direktyva suteikiamos 
apsaugos pasirinkus, kad kredito sutarčiai 
taikoma teisė būtų trečiosios šalies teisė, 
jeigu kredito sutartis yra glaudžiai susijusi 
su vienos ar daugiau valstybių narių 
teritorija.

Or. de

Pagrindimas

Suderinama su Vartojimo kredito direktyvos 22 straipsnio 4 dalimi.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30a straipsnis
Pereinamojo laikotarpio priemonės

Ši direktyva netaikoma kredito sutartims, 
sudarytoms iki nacionalinių įgyvendinimo 
priemonių įsigaliojimo dienos.

Or. de

Pagrindimas

Suderinama su Vartojimo kredito direktyvos 30 straipsniu.
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Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo II dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) Kredito sutarčių, kurių pradiniam 
laikotarpiui nustatoma fiksuotoji kredito 
palūkanų norma, o to laikotarpio pabaigoje 
nustatoma nauja kredito palūkanų norma, 
kuri vėliau periodiškai koreguojama taikant 
sutartą rodiklį, atveju bendros kredito 
kainos metinė norma apskaičiuojama 
darant prielaidą, kad fiksuotosios kredito 
palūkanų normos galiojimo laikotarpio 
pabaigoje kredito palūkanų norma yra tokia 
pati kaip tuo metu, kai, remiantis sutarto 
rodiklio verte tuo metu, apskaičiuojama 
bendros kredito kainos metinė norma.

j) Kredito sutarčių, kurių pradiniam 
laikotarpiui nustatoma fiksuotoji kredito 
palūkanų norma, o to laikotarpio pabaigoje 
nustatoma nauja kredito palūkanų norma, 
kuri vėliau periodiškai koreguojama taikant 
sutartą rodiklį, atveju bendros kredito 
kainos metinė norma apskaičiuojama 
darant prielaidą, kad fiksuotosios kredito 
palūkanų normos galiojimo laikotarpio 
pabaigoje kredito palūkanų norma yra tokia 
pati kaip tuo metu, kai, remiantis sutarto 
rodiklio verte tuo metu, apskaičiuojama 
bendros kredito kainos metinė norma, 
tačiau ne mažesnė už fiksuotąją palūkanų 
normą. 

Or. de

Pagrindimas

Derinama su siūlomais pakeitimais.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A dalies ESIL pavyzdys – 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Palūkanų norma 3. Palūkanų norma

Bendros kredito kainos metinė norma 
(BKKMN) yra bendra paskolos kaina, 
išreikšta metiniu procentiniu dydžiu. Ši 
norma nurodoma, kad jums būtų lengviau 
palyginti skirtingus pasiūlymus. Jūsų 
paskolai taikoma BKKMN yra [BKKMN]. 
Ją sudaro:

Bendros kredito kainos metinė norma 
(BKKMN) yra bendra paskolos kaina, 
išreikšta metiniu procentiniu dydžiu. Ši 
norma nurodoma, kad jums būtų lengviau 
palyginti skirtingus pasiūlymus. Jūsų 
paskolai taikoma BKKMN yra [BKKMN]. 
Ją sudaro:

palūkanų norma [vertė procentais] Kredito palūkanų norma [vertė procentais]

[kiti BKKMN komponentai] [kiti BKKMN komponentai]
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Or. de

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A dalies ESIL pavyzdys – 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Išankstinis grąžinimas 8. Išankstinis grąžinimas

(Jei taikoma) Galimybės šią paskolą 
grąžinti anksčiau neturite.

(Jei taikoma) Galimybės šią paskolą 
grąžinti anksčiau neturite.

(Jei taikoma) Turite galimybę šią paskolą, 
visą arba dalimis, grąžinti anksčiau.

(Jei taikoma) Turite galimybę šią paskolą, 
visą arba dalimis, grąžinti anksčiau.

(Jei taikoma) [Sąlygos] (Jei taikoma) [Sąlygos]
[Tvarka] [Tvarka]

(Jei taikoma) Sutarties pabaigos mokestis (Jei taikoma) Kompensacija
(Jei taikoma) Jeigu nuspręstumėte šią 
paskolą grąžinti anksčiau, kreipkitės į mus, 
kad apskaičiuotume tikslų sutarties 
pabaigos mokesčio dydį tuo metu.

(Jei taikoma) Jeigu nuspręstumėte šią 
paskolą grąžinti anksčiau, kreipkitės į mus, 
kad apskaičiuotume tikslų kompensacijos 
už negautas palūkanas ir patirtas išlaidas
dydį tuo metu.

Or. de

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A dalies ESIL pavyzdys – 14 punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(Jei taikoma) Šios paskolos palūkanų 
norma nėra fiksuota visam sutarties 
galiojimo laikui.

(Jei taikoma) Šios paskolos palūkanų 
norma nėra fiksuota visam sutarties 
galiojimo laikui. Pasibaigus fiksuotųjų 
palūkanų laikotarpiui ji gali žymiai 
išaugti.

Or. de
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Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A dalies ESIL pavyzdys – 14 punkto 5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat turėsite sumokėti kitus mokesčius 
ir išlaidas (jei taikoma), pvz., notaro
mokesčius.

Taip pat turėsite sumokėti kitus su kredito 
užtikrinimu susijusius mokesčius ir 
išlaidas (jei taikoma), pvz., registravimo 
mokesčius ir notaro mokesčius.

Or. de

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A dalies ESIL pavyzdys – 14 punkto 7 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(Jei taikoma) Jūsų būstas gali būti 
perimtas, jeigu nemokėsite grąžinimo 
įmokų.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Derinama su siūlomais pakeitimais.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo A dalies ESIL pavyzdys – 14 punkto 8 papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei mokėjimų suma nereikia nedelsiant 
atitinkamai amortizuoti bendros kredito 
sumos ir jji naudojama kapitalui sudaryti, 
reikia aiškiai ir glaustai nurodyti, kad 
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tokiose sutartyse visos pagal kredito 
sutartį išmokėtos kredito lėšų sumos 
grąžinimo garantija nenumatoma, 
išskyrus atvejus, kai tokia garantija yra.

Or. de

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 priedo B dalies 3 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Nurodoma ne tik palūkanų norma, bet 
ir išvardijamos visos kitos į BKKMN 
įtraukiamos išlaidos (pavadinimas ir dydis 
procentais). Kai kiekvienos rūšies tų 
išlaidų nurodyti procentais neįmanoma 
arba neprasminga, kreditorius nurodo 
bendrą procentinį dydį.

(1) Nurodoma ne tik kredito palūkanų 
norma, bet ir išvardijamos visos kitos į 
BKKMN įtraukiamos išlaidos 
(pavadinimas ir dydis procentais). Kai 
kiekvienos rūšies tų išlaidų nurodyti 
procentais neįmanoma arba neprasminga, 
kreditorius nurodo bendrą procentinį dydį. 
Jei pradiniam laikotarpiui nustatoma 
fiksuotoji kredito palūkanų norma, o to 
laikotarpio pabaigoje kredito palūkanų 
norma periodiškai koreguojama taikant 
sutartą rodiklį, reikia aiškiai nurodyti, kad 
kredito palūkanų norma ir bendros 
kredito kainos metinė norma gali žymiai 
viršyti fiksuotąją kredito palūkanų normą 
ir pradinę BKKMN.

Or. de

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo B dalies 8 skirsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Kai išankstinio grąžinimo atveju 
taikomas sutarties pabaigos mokestis, 
kreditorius į tai atkreipia skolininko dėmesį 
ir nurodo sumą. Kai sutarties pabaigos 
mokesčio suma priklausytų nuo skirtingų 

(2) Kai dėl išankstinio grąžinimo mokama 
kompensacija, kreditorius į tai atkreipia 
skolininko dėmesį ir nurodo 
kompensacijos sumą. Kai kompensacijos
suma priklausytų nuo skirtingų veiksnių, 
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veiksnių, kaip antai išankstinio grąžinimo 
momentu grąžinta suma arba vyraujanti 
palūkanų norma, kreditorius nurodo, kaip 
bus apskaičiuojamas sutarties pabaigos 
mokestis. Tuomet kreditorius pateikia bent 
du parodomuosius pavyzdžius, kad 
skolininkui parodytų sutarties pabaigos 
mokesčio dydį galimomis skirtingomis 
aplinkybėmis.

kaip antai išankstinio grąžinimo momentu 
grąžinta suma arba vyraujanti palūkanų 
norma, kreditorius nurodo, kaip bus 
apskaičiuojama kompensacija. Tuomet 
kreditorius pateikia bent du parodomuosius 
pavyzdžius, kad skolininkui parodytų 
kompensacijos dydį galimomis 
skirtingomis aplinkybėmis.

Or. de

Pagrindimas

Derinama su siūlomais pakeitimais.


