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ĪSS PAMATOJUMS

Līdz šim nav pieņemts nekāda veida ES tiesiskais regulējums attiecībā uz hipotekārajiem
kredītiem. Būtu gan jāmin 2011. gada marta brīvprātīgais rīcības kodekss par kredītiem 
mājokļa iegādei (Komisijas Ieteikums 2001/193/EK). Direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 
(2008/48/EK) noteikumi neattiecas uz kredītiem, kuri nodrošināti ar hipotēku. Tomēr 
dalībvalstis dažus šīs direktīvas noteikumus ir piemērojušas arī attiecībā uz hipotekārajiem 
kredītiem.

Iekšējā tirgū hipotekārajiem kredītiem ir būtiska nozīme, taču tie ir vai nu tikai nedaudz vai 
arī nav nemaz integrēti. Papildus tādām vispārējām grūtībām kā valodas problēmas, atšķirīga 
finansēšanas kultūra un reģionāli noteiktas uzticēšanās īpatnības, kas traucē aizņemties 
pārobežu kredītus, tostarp patēriņa kredītus, attiecībā uz hipotekārajiem kredītiem jāmin arī 
tādi īpaši papildu šķēršļi kā dalībvalstīs ļoti atšķirīgie noteikumi attiecībā uz apbūves 
gabaliem, vērtības noteikšanu, zemes grāmatas un hipotekārās tiesības un noteikumi attiecībā 
uz tiesību zaudēšanu ieķīlāta īpašuma izpirkšanai. Direktīvas priekšlikumā šādi šķēršļi nav 
apskatīti, un vidējā termiņā tos nav iespējams novērst. Tādēļ ir jāpiekrīt Komisijai, ka iekšējā 
tirgus veidošana, jo īpaši no patērētāju viedokļa raugoties, ir ļoti ierobežota un saskaņošanai 
būtu jānotiek ļoti apdomīgi, ieskicējot tikai vispārējus ierobežojumus. Turklāt saistībā ar 
finanšu krīzi citām iniciatīvām kapitāla tirgus likumdošanas jomā ir lielāka nozīme nekā šim 
priekšlikumam. 

No patērētāju viedokļa raugoties, sākumā būtu jāmin tas, ka mājas iegāde un tās finansēšana 
daudziem pilsoņiem ir lielākais ieguldījums dzīvē, tādēļ viņiem ir nepieciešama aizsardzība. 
Parasti pilsoņi apzinās šādas darbības apjomu, viņi meklē informāciju un vēlas saņemt 
konsultācijas. Turpretī patēriņa kredīta gadījumā runa vairāk ir par masu tirgu, kurā tirgojas ar 
arī ar pārrobežu kontekstā izmantojamiem standarta produktiem un kurā pastāv draudi, ka 
nepieredzējuši patērētāji var tikt negatīvi pārsteigti. Taču attiecībā uz mājokļa nekustamā 
īpašuma un hipotekārajiem kredītlīgumiem lielāka nozīme jāpiešķir tādiem aspektiem kā 
produktu daudzveidības saglabāšana, atbildīgu pilsoņu tiesības slēgt līgumus pēc saviem 
ieskatiem un konkurence starp pakalpojumu sniedzējiem. Patērētāju iespējas ņemt vērā 
konkrētās situācijas īpatnības, ar kreditoru atsevišķā līgumā vienojoties par regulējumu un 
attiecīgā gadījumā izmantojot neatkarīga konsultanta palīdzību, Eiropas līmenī nedrīkstētu 
ierobežot ar pārmērīgu regulējumu arī tāpēc, ka tas mazinātu pārrobežu ietekmi.

Neskatoties uz šīm atšķirībām starp direktīvā par patēriņa kredītiem iekļauto nozari, no vienas 
puses, un ierosināto direktīvu par mājokļa nekustamā īpašuma un hipotekārajiem 
kredītlīgumiem, no otras puses, būtu jāņem vērā tas, ka, lai arī noteikumiem nevajadzētu būt 
identiskiem, tomēr tad, ja tiek regulēts tas pats saturs, divos vienādos punktos nevajadzētu 
paredzēt atšķirīgu regulējumu. Daudzas dalībvalstis ieviesušas direktīvu par patēriņa 
kredītiem tādā veidā, ka tā attiecas arī uz hipotekārajiem kredītiem. Tas būtu jāņem vērā.

Attiecībā uz finanšu tirgus stabilitāti nav nepieciešami noteikumi, kas pārsniedz patēriņa 
kredītlīnijas prasības, jo darbojas jau pieņemtie pasākumi, piemēram, pasākumi banku 
uzraudzības, pašu kapitāla prasību un aizdevumu portfeļu veidošanas jomā, un tie ir šai jomai 
piemērotāki instrumenti. Šajā sakarībā atzinuma sagatavotājs norāda uz Komisijas 2011. gada 
20. jūlija priekšlikumu par Bāzeles Banku uzraudzības komitejas ieteikuma īstenošanu 
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(Bāzele III)1. Lai gan baltajā un zaļajā grāmatā Komisija izmantoja apzīmējumu hipotekārais 
kredīts, šīs direktīvas priekšlikuma nosaukums ir direktīva par kredītlīgumiem saistībā ar 
mājokļa īpašumu. Šāds formulējums ir tikpat mulsinošs kā 1. pants. Priekšlikums, no vienas 
puses, attiecas tikai uz patēriņa kredītlīgumiem, kas sākotnēji netiek pilnīgi skaidri norādīts, 
bet, no otras puses, ne tikai uz mājokļa nekustamā īpašuma kredītlīgumiem, bet uz visiem 
patēriņa kredītlīgumiem, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu, arī gadījumos, kad tos 
izmanto, piemēram, lielu uzņēmumu finansēšanai, vieglā automobiļa vai akciju iegādei vai arī 
pārsnieguma kredīta saņemšanai, kas dažās dalībvalstīs ir parasta prakse.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA

par kredītlīgumiem attiecībā uz mājokļa 
īpašumu

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA,

par mājokļa nekustāmā īpašuma un 
hipotekārajiem kredītlīgumiem

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā attiecīgas izmaiņas 
būs jāievieš visā tekstā.)

Or. de

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) 2003. gada martā Komisija uzsāka 
procesu, lai noteiktu un novērtētu ietekmi, 
ko rada mājokļa nekustamā īpašuma 

(1) 2003. gada martā Komisija uzsāka 
procesu, lai noteiktu šķēršļus, kas traucē 
mājokļa nekustamā īpašuma un hipotekāro

                                               
1 COM(2011) 0453, COM(2011) 0452.
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kredītlīgumu iekšējam tirgum radītie 
šķēršļi. 2007. gadā Komisija pieņēma Balto 
grāmatu par ES hipotekāro kredītu tirgu 
integrāciju. Baltajā grāmatā ir paziņots par 
Komisijas nodomu izvērtēt ietekmi, ko 
rada, cita starpā, politikas risinājumi 
attiecībā uz pirmslīguma informāciju, 
kredīta datubāzēm, kredītspēju, efektīvo
gada procentu likmi un konsultācijām. 
Komisija arī izveidoja ekspertu grupu 
kredītvēstures jautājumos, lai palīdzētu 
Komisijai sagatavot pasākumus ar mērķi 
uzlabot kredītdatu pieejamību, 
salīdzināmību un pilnīgumu. Tika uzsākti 
arī pētījumi par kredīta starpnieku un to 
iestāžu lomu un darbībām, kas nav 
kredītiestādes un kas nodarbojas ar mājokļa 
nekustamā īpašuma kredītlīgumu 
piedāvāšanu.

kredītlīgumu iekšējā tirgus darbību, un 
novērtētu to ietekmi. 2007. gadā Komisija 
pieņēma Balto grāmatu par ES hipotekāro 
kredītu tirgu integrāciju. Baltajā grāmatā ir 
paziņots par Komisijas nodomu izvērtēt 
ietekmi, ko rada, cita starpā, politikas 
risinājumi attiecībā uz pirmslīguma 
informāciju, kredīta datubāzēm, 
kredītspēju, faktisko gada procentu likmi 
un konsultācijām. Komisija arī izveidoja 
ekspertu grupu kredītvēstures jautājumos, 
lai palīdzētu Komisijai sagatavot 
pasākumus ar mērķi uzlabot kredītdatu 
pieejamību, salīdzināmību un pilnīgumu. 
Tika uzsākti arī pētījumi par kredīta 
starpnieku un to iestāžu lomu un darbībām, 
kas nav kredītiestādes un kas nodarbojas ar 
mājokļa nekustamā īpašuma un hipotekāro
kredītlīgumu piedāvāšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar Līgumu iekšējais tirgus ir 
teritorija bez iekšējām robežām, kurā ir 
nodrošināta preču un pakalpojumu brīva 
aprite, un brīvība veikt uzņēmējdarbību. Ir 
būtiski panākt pārredzamāku un efektīvāku 
kredītu tirgus attīstību šajā teritorijā, lai
veicinātu pārrobežu darbības attīstību un 
radītu mājokļa nekustamā īpašuma 
kredītlīgumu iekšējo tirgu. Pastāv būtiskas 
atšķirības dažādu dalībvalstu tiesību aktos 
attiecībā uz uzņēmējdarbības veikšanu, 
piešķirot mājokļa nekustamā īpašuma 
kredītlīgumus, kā arī veicot kredīta 
starpnieku un iestāžu, kas nav 
kredītiestādes un nodarbojas ar mājokļa 
nekustamā īpašuma kredītlīgumu 
piedāvāšanu, regulēšanu un uzraudzību. 

(2) Saskaņā ar Līgumu iekšējais tirgus ir 
teritorija bez iekšējām robežām, kurā ir 
nodrošināta preču un pakalpojumu brīva 
aprite, un brīvība veikt uzņēmējdarbību. Ir 
būtiski panākt pārredzamāku un efektīvāku 
kredītu tirgus attīstību šajā teritorijā, lai 
veicinātu pārrobežu darbības attīstību un 
radītu mājokļa nekustamā īpašuma un 
hipotekāro kredītlīgumu iekšējo tirgu. 
Pastāv būtiskas atšķirības dažādu 
dalībvalstu tiesību aktos attiecībā uz 
uzņēmējdarbības veikšanu, piešķirot 
mājokļa nekustamā īpašuma un 
hipotekāros kredītlīgumus, kā arī regulējot
un uzraugot kredīta starpniekus un 
iestādes, kas nav kredītiestādes un 
nodarbojas ar mājokļa nekustamā īpašuma 
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Šādas atšķirības rada šķēršļus, kas ierobežo 
pārrobežu darbības piedāvājuma un 
pieprasījuma ziņā, tādējādi samazinot 
konkurenci un izvēli tirgū, palielinot 
kreditēšanas izmaksas pakalpojuma 
sniedzējiem un pat neļaujot tiem veikt 
uzņēmējdarbību.

un hipotekāro kredītlīgumu piedāvāšanu. 
Šādas atšķirības rada šķēršļus, kas ierobežo 
pārrobežu darbības piedāvājuma un 
pieprasījuma ziņā, tādējādi samazinot 
konkurenci un izvēli tirgū, palielinot 
kreditēšanas izmaksas pakalpojuma 
sniedzējiem un pat neļaujot tiem veikt 
uzņēmējdarbību.

Or. de

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Jomās, uz kurām šī direktīva neattiecas, 
dalībvalstīm jādod brīva izvēle saglabāt vai 
ieviest valsts tiesību aktus. Dalībvalstīm 
jābūt spējīgām saglabāt vai ieviest valsts 
noteikumus tādās jomās kā līgumtiesības 
attiecībā uz kredītlīgumu spēkā esību, 
īpašuma novērtēšanu, zemes reģistru, 
līgumā iekļaujamo informāciju, 
jautājumiem, kas saistīti ar pēclīguma 
stadiju un pakalpojumu saistību 
nepildīšanu.

(7) Jomās, uz kurām šī direktīva neattiecas, 
dalībvalstīm būtu jādod brīva izvēle 
saglabāt vai ieviest valsts tiesību aktus. Jo 
īpaši dalībvalstīm jābūt spējīgām saglabāt 
vai ieviest valsts noteikumus tādās jomās 
kā līgumtiesības attiecībā uz kredītlīgumu 
spēkā esamību, lietu tiesībām, īpašuma 
novērtēšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā, 
līgumā iekļaujamo informāciju, 
jautājumiem, kas saistīti ar pēclīguma 
stadiju un pakalpojumu saistību 
nepildīšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt to, 
ka visi patērētājiem piešķirtie kredīti tiek 
aizsargāti augstā līmenī. Tas attiecas uz 
kredītiem, kas nodrošināti ar nekustamo 

(9) Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt to, 
ka visi patērētājiem piešķirtie kredīti tiek 
aizsargāti augstā līmenī. Tas attiecas uz 
hipotekārajiem kredītlīgumiem vai 
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īpašumu, vai kredītiem, kas paredzēti 
nekustamā īpašuma iegādei dažās 
dalībvalstīs un kredītiem, ko piešķir ar 
mērķi atjaunot mājokļa īpašumu un kas nav 
iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 23. aprīļa Direktīvā 
2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem, 
un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK, kas 
nosaka noteikumus ES līmenī attiecībā uz 
patēriņa kredītlīgumiem. Turklāt šo 
direktīvu nav jāpiemēro noteiktu veidu 
kredītlīgumiem, ja kredītu piešķir darba 
devējs saviem darbiniekiem noteiktos 
apstākļos, kā jau ir noteikts Direktīvā 
2008/48/EK. 

patēriņa kredītlīgumiem, kas paredzēti 
nekustamā īpašuma finansēšanai, dažās 
dalībvalstīs un kredītiem, ko piešķir ar 
mērķi atjaunot mājokļa īpašumu un kas nav 
iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 23. aprīļa Direktīvā 
2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem, 
un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK, kas 
nosaka noteikumus ES līmenī attiecībā uz 
patēriņa kredītlīgumiem. Turklāt šo 
direktīvu nav jāpiemēro noteiktu veidu 
kredītlīgumiem, ja kredītu piešķir darba 
devējs saviem darbiniekiem noteiktos 
apstākļos, kā jau ir noteikts Direktīvā 
2008/48/EK. 

Or. de

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9 a) Turklāt, lai veiktu saskaņošanu ar 
Direktīvu 2008/48/EK, arī šai direktīvai 
nevajadzētu attiekties uz mājokļa 
nekustamo īpašumu un hipotekārajiem 
kredītlīgumiem, kuru vērtība pārsniedz 
EUR 2 miljonus. No tās darbības jomas 
būtu jāizslēdz arī līgumi par atlikto 
maksājumu, nomas vai līzinga līgumi, 
kredītlīgumi, ja kredītu piešķir kā 
pārtēriņa iespēju, kredītlīgumi, kuros nav 
paredzēti ne procenti, ne citas maksas, 
kredītlīgumi, kurus noslēdz ar 
ieguldījumu sabiedrībām, kredītlīgumi, 
kas ir izlīguma rezultāts, kredītlīgumi, kas 
attiecas uz esoša parāda maksājumu 
atlikšanu bez maksas, un kredītlīgumi, 
kurus atbilstīgi tiesību aktos paredzētiem 
nosacījumiem vispārējo interešu labā 
piešķir ierobežotam klientu lokam;

Or. de
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Tai pat laikā ir svarīgi ņemt vērā 
mājokļa nekustamā īpašuma kredītlīgumu 
īpatnības, kas attaisno atšķirīgas pieejas 
izmantošanu. Ņemot vērā mājokļa 
nekustamā īpašuma kredītlīgumu veidu 
un iespējamās sekas, ko izjūt patērētājs, 
reklāmas materiāliem un personalizētai 
pirmslīguma informācijai jāietver īpaši 
brīdinājumi par risku, piemēram, par 
ķīlas došanas raksturu un sekām. Ņemot 
vērā noteikumus, kas, ievērojot 
brīvprātības principu, šajā mājokļu kredītu 
nozarē jau ir pastāvējuši līdz šim, papildus 
personalizētai pirmslīguma informācijai, 
visu laiku ir jābūt pieejamai arī vispārējai 
pirmslīguma informācijai. Turklāt, ir 
attaisnojama diferencēta pieeja, lai ņemtu 
vērā finanšu krīzes laikā gūto pieredzi, ar 
mērķi nodrošināt to, ka aizdevumu 
piešķiršanas process tiek uzsākts atbilstīgā 
veidā. Šajā sakarā ir jāpastiprina 
noteikumi par maksātspējas novērtējumu 
salīdzinājumā ar patēriņa kredītu, kredīta 
starpniekiem ir jāsniedz precīzāka 
informācija par savu statusu un attiecībām 
ar kreditoriem, lai atklātu iespējamos 
interešu konfliktus, un ir pienācīgi 
jāapstiprina, jāreģistrē un jāuzrauga visas 
mājokļa nekustamā īpašuma kredītlīguma 
slēgšanā iesaistītās puses.

(14) Tai pat laikā ir svarīgi ņemt vērā 
mājokļa nekustamā īpašuma kredītlīgumu 
īpatnības, kas attaisno atšķirīgas pieejas 
izmantošanu. Ņemot vērā noteikumus, kas, 
ievērojot brīvprātības principu, šajā 
mājokļu kredītu nozarē jau ir pastāvējuši 
līdz šim papildus personalizētai 
pirmslīguma informācijai, visu laiku ir 
jābūt pieejamai arī vispārējai pirmslīguma 
informācijai. Turklāt, ir attaisnojama 
diferencēta pieeja, lai ņemtu vērā finanšu 
krīzes laikā gūto pieredzi, ar mērķi 
nodrošināt to, ka aizdevumu piešķiršanas 
process tiek uzsākts atbilstīgā veidā. 
Kredītspēja būtu jāpārbauda saskaņā ar 
Direktīvas 2008/48/EK noteikumiem.
Kredīta starpniekiem ir jāsniedz precīzāka 
informācija par savu statusu un attiecībām 
ar kreditoriem, lai atklātu iespējamos 
interešu konfliktus, un ir pienācīgi 
jāapstiprina, jāreģistrē un jāuzrauga visas 
mājokļa nekustamā īpašuma kredītlīguma 
slēgšanā iesaistītās puses.

Or. de
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Piemērojamajam tiesiskajam 
regulējumam jāsniedz patērētājam 
pārliecība, ka kreditori un kredīta 
starpnieki darbojas maksimāli saskaņā ar 
patērētāja interesēm. Galvenais aspekts, lai 
nodrošinātu šādu patērētāju uzticību, ir 
prasība nodrošināt šajā nozarē augstu 
taisnīguma, godīguma un profesionalitātes 
līmeni. Lai gan, atbilstoši šai direktīvai, 
attiecīgas zināšanas un kompetence 
jāpierāda iestādes līmenī, dalībvalstīm 
pašām jāļauj ieviest vai uzturēt šādas 
prasības, ko piemēro atsevišķām fiziskām 
personām.

(16) Piemērojamam tiesiskajam 
regulējumam jāsniedz patērētājam 
pārliecība, ka kreditori un kredīta 
starpnieki ņem vērā patērētāja tiesības un 
intereses. Galvenais aspekts, lai 
nodrošinātu šādu patērētāju uzticību, ir 
prasība nodrošināt šajā nozarē augstu 
taisnīguma, godīguma un profesionalitātes 
līmeni. Lai gan, atbilstoši šai direktīvai, 
attiecīgas zināšanas un kompetence 
jāpierāda iestādes līmenī, dalībvalstīm 
pašām jāļauj ieviest vai uzturēt šādas 
prasības, ko piemēro atsevišķām fiziskām 
personām.

Or. de

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kreditori un kredīta starpnieki mēdz 
izmantot reklāmas, kuras bieži vien ietver 
īpašus noteikumus un nosacījumus ar 
mērķi piesaistīt patērētāju konkrētajam 
produktam. Tādēļ patērētājiem jābūt 
aizsargātiem pret negodīgu vai maldinošu 
reklāmas praksi, un tiem jādod iespēja
reklāmas salīdzināt. Ir nepieciešami īpaši 
noteikumi par reklāmu saistībā ar mājokļa 
nekustamā īpašuma kredītlīgumiem un to 
datu saraksts, kas jāiekļauj reklāmās un 
noieta pasākumu materiālos, kuri domāti 
patērētājiem, lai tie varētu salīdzināt 
dažādus piedāvājumus. Šādos noteikumos 
ir jāņem vērā mājokļa nekustamā īpašuma 

(17) Kreditori un kredīta starpnieki mēdz 
izmantot reklāmas, kuras bieži vien ietver 
īpašus noteikumus un nosacījumus ar 
mērķi piesaistīt patērētāju konkrētajam 
produktam. Tādēļ patērētāji būtu 
jāaizsargā pret negodīgu vai maldinošu 
reklāmas praksi, un būtu jādod viņiem 
iespēja reklāmas salīdzināt. Ir nepieciešami 
īpaši galīgie noteikumi par reklāmu 
saistībā ar mājokļa nekustamā īpašuma 
kredītlīgumiem un — ja reklāmā vispār 
tiek minētas procentu likmes un samaksa 
—to datu saraksts, kas jāiekļauj reklāmās 
un noieta pasākumu materiālos, kuri 
domāti patērētājiem, lai tie varētu 
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kredītlīguma specifika, piemēram, 
brīdinājums par risku gadījumā, ja 
kredīta atmaksa nav veikta, kā rezultātā 
patērētājs var zaudēt savu īpašumu. 
Dalībvalstīm jābūt brīvai izvēlei ieviest vai 
paturēt savos tiesību aktos informācijas 
atklāšanas prasības attiecībā uz 
reklāmām, kurās nav informācijas par 
kredīta izmaksām.

salīdzināt dažādus piedāvājumus. Attiecībā 
uz pārējo dalībvalstīm būtu jādod brīva 
izvēle valsts tiesību aktos ieviest 
informācijas prasības.  Šādos noteikumos 
ir jāņem vērā mājokļa nekustamā īpašuma 
kredītlīguma specifika.

Or. de

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Patērētājam tomēr var būt vajadzīga 
papildu palīdzība, lai izlemtu, kurš no 
piedāvātajiem kredītlīgumiem ir 
vispiemērotākais viņa vajadzībām un 
atbilstošākais viņa finansiālajam stāvoklim.
Kreditoriem un gadījumā, ja darījumu 
veic kredīta starpnieks, kredīta 
starpniekiem ir jāsniedz patērētājiem šāda 
palīdzība saistībā ar kredīta produktiem, 
kurus viņi tiem piedāvā. Atbilstīgā 
informācija, kā arī piedāvāto produktu 
būtiskās īpašības jāizskaidro patērētājam 
individuāli tā, lai tas varētu izprast to 
iespējamo ietekmi uz viņa ekonomisko 
stāvokli. Dalībvalstīm jānosaka, kad un cik 
lielā mērā patērētājam jāsniedz šāds 
skaidrojums, ņemot vērā īpašos apstākļus, 
kādos kredītu piedāvā, patērētāja 
nepieciešamību pēc palīdzības un konkrēta 
kredīta produkta būtību.

(22) Lai arī patērētājam ir tiesības saņemt 
pirmslīguma informāciju, var būt, ka
viņam tomēr ir vajadzīga arī papildu 
palīdzība, lai izlemtu, kurš no 
piedāvātajiem kredītlīgumiem ir 
piemērotākais viņa vajadzībām un 
atbilstošākais viņa finansiālajam stāvoklim.
Tādēļ dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
kreditori sniedz šādu palīdzību saistībā ar 
kredīta produktiem, kurus viņi tiem 
piedāvā. Atbilstīgā gadījumā pirmslīguma
informācija, kā arī piedāvāto produktu 
būtiskās īpašības būtu jāizskaidro 
patērētājam individuāli tā, lai viņš varētu 
izprast to iespējamo ietekmi uz savu
ekonomisko stāvokli. Attiecīgā gadījumā 
pienākumam sniegt palīdzību patērētājam 
būtu jāattiecas arī uz kredīta 
starpniekiem. Dalībvalstīm būtu jānosaka, 
kad un cik lielā mērā patērētājam jāsniedz 
šāds skaidrojums, ņemot vērā īpašos 
apstākļus, kādos kredītu piedāvā, patērētāja 
nepieciešamību pēc palīdzības un konkrēta 
kredīta produkta būtību.

Or. de



PA\877227LV.doc 11/60 PE472.205v01-00

LV

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai veicinātu iekšējā tirgus izveidi un 
darbību, kā arī nodrošinātu augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni visā 
Savienībā, ir jānodrošina informācijas 
salīdzināmības iespēja saistībā ar 
efektīvajām gada procentu likmēm visā 
Savienībā. Kopējām kredīta izmaksām
patērētājam jāietver visas izmaksas, kas 
tam jāmaksā saistībā ar kredītlīgumu, 
izņemot notāra pakalpojumu izmaksas. 
Tādēļ šajās izmaksās jāiekļauj procentu 
likme, komisijas nauda, nodokļi, izmaksas 
kredītu starpniekiem un citi maksājumi, kā 
arī apdrošināšanas izmaksas vai izmaksas 
saistībā ar papildu produktiem, ja to iegāde 
ir obligāta kredīta saņemšanai saskaņā ar 
piedāvātajiem noteikumiem un 
nosacījumiem. Tā kā pirms līguma 
noslēgšanas efektīvo gada procentu likmi 
var norādīt, tikai izmantojot piemēru, 
šādam piemēram jābūt raksturīgam. 
Tādējādi tam jāatbilst, piemēram, saskaņā 
ar attiecīgā veida kredītlīgumu piešķirtā 
kredīta vidējam ilgumam un summai. 
Ņemot vērā grūtības efektīvās gada 
procentu likmes aprēķināšanā (piemēram, 
kredītiem, kas balstīti uz mainīgo procentu 
likmi vai nestandarta amortizāciju), un lai 
spētu veikt produkta inovāciju, varētu 
izmantot tehniskus reglamentējošus 
standartus, lai būtu iespējams grozīt vai 
precizēt efektīvās gada procentu likmes 
aprēķina metodi. Lai veicinātu patērētāju 
izpratni un dotu salīdzinājuma iespēju, 
šajā direktīvā sniegtajai efektīvās gada 
procentu likmes definīcijai un 
aprēķināšanas metodikai jābūt tādai pašai 
kā Direktīvā 2008/48/EK norādītajai. 
Tomēr, ja Direktīva 2008/48/EK tiktu

(23) Lai veicinātu iekšējā tirgus izveidi un 
darbību, kā arī nodrošinātu augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni visā 
Savienībā, ir vienoti jānodrošina 
informācijas salīdzināmības iespēja saistībā 
ar faktiskajām gada procentu likmēm visā 
Savienībā. Kopējās kredīta izmaksās
patērētājam jāietver visas izmaksas, kas 
tam jāmaksā saistībā ar kredītlīgumu, 
izņemot tās, kas saistītas ar 
kredīnodrošinājumu, piemēram, 
reģistrācijas vai notāra pakalpojumu 
izmaksas. Tādēļ šajās izmaksās jāiekļauj 
procentu likme, komisijas nauda, nodokļi, 
izmaksas kredītu starpniekiem un citi 
maksājumi, kā arī apdrošināšanas izmaksas 
vai izmaksas saistībā ar papildu 
produktiem, ja to iegāde ir obligāta kredīta 
saņemšanai saskaņā ar piedāvātajiem 
noteikumiem un nosacījumiem. Tā kā 
pirms līguma noslēgšanas faktisko gada 
procentu likmi var norādīt tikai kā piemēru, 
šādam piemēram jābūt raksturīgam. 
Tādējādi tam jāatbilst, piemēram, saskaņā 
ar attiecīgā veida kredītlīgumu piešķirtā 
kredīta vidējam ilgumam un summai. 
Ņemot vērā grūtības faktiskās gada 
procentu likmes aprēķināšanā (piemēram, 
kredītiem, kas balstīti uz mainīgo procentu 
likmi vai nestandarta amortizāciju), un lai 
spētu veikt produkta inovāciju, varētu 
izmantot tehniskus reglamentējošus 
standartus, lai būtu iespējams grozīt vai 
precizēt faktiskās gada procentu likmes 
aprēķina metodi. Salīdzināmības nolūkā 
šajā Direktīvā un Direktīvā 2008/48/EK 
jācenšas noteikt iespējami vienotu 
faktiskās gada procentu likmes definīciju 
un aprēķina metodi. Faktiskās gada 
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nākotnē grozīta, arī definīcijas un 
metodika vēlāk varētu būt atšķirīga. 
Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest 
aizliegumus attiecībā uz vienpusējām 
aizņēmuma likmes izmaiņām, ko veic 
kreditors.

procentu likmes aprēķins atbilstoši 
Direktīvai 2008/48/EK tomēr var radīt 
ievērojamus pārpratumus patērētājiem 
saistībā ar kredītiem, kuriem sākotnēji 
noteikta fiksētā procentu likme. Šī kļūda 
būtu jālabo. Ja turpmāk tiks grozītas abas 
direktīvas, var rasties arī citas novirzes. 
Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest 
aizliegumus attiecībā uz vienpusējām 
aizņēmuma likmes izmaiņām, ko veic 
kreditors.

Or. de

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Negatīvs kredītspējas vērtējums 
kreditoram norāda uz to, ka patērētājs 
nevar atļauties kredītu un tā rezultātā 
kreditors šo kredītu nedrīkst piešķirt. Šo 
negatīvo rezultātu var iegūt daudzu un 
dažādu iemeslu dēļ, tostarp (bet ne tikai ar) 
datubāzē iegūto ziņu vai negatīva 
kredītreitinga dēļ. Pozitīvs kredītspējas 
novērtējums nedrīkst kreditoram uzlikt 
pienākumu piešķirt kredītu.

(25) Ja kredītspējas vērtējums ir negatīvs, 
kredītu varētu piešķirt tikai izņēmuma 
gadījumā. Šo negatīvo rezultātu var iegūt 
daudzu un dažādu iemeslu dēļ, tostarp (bet 
ne tikai) datubāzē iegūto ziņu vai negatīva 
kredītreitinga dēļ. Pozitīvs kredītspējas 
novērtējums nedrīkst kreditoram uzlikt 
pienākumu piešķirt kredītu.

Or. de

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai atvieglotu kredītspējas 
novērtējumu, patērētājiem jāsniedz 
kreditoram vai starpniekam visa būtiskā 

(26) Lai veiktu kredītspējas novērtējumu, 
patērētājiem jāsniedz kreditoram vai 
starpniekam visa būtiskā informācija par 
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informācija par savu finanšu stāvokli un 
personiskiem apstākļiem. Tomēr patērētājs 
nav jāsoda, ja viņš nav spējīgs sniegt 
noteiktu informāciju vai sava finanšu 
stāvokļa turpmākās attīstības 
novērtējumu. Gadījumos, kad patērētāji 
apzināti sniedz nepilnīgu vai neprecīzu 
informāciju, dalībvalstīm jāspēj noteikt 
atbilstošus sodus.

savu finanšu stāvokli un personiskiem 
apstākļiem, jo pretējā gadījumā prasīto 
kredītu viņam var nepiešķirt. Gadījumos, 
kad patērētāji apzināti sniedz nepilnīgu vai 
neprecīzu informāciju, dalībvalstīm jāspēj 
noteikt atbilstošus sodus.

Or. de

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ja pieņemtais lēmums noraidīt kredīta 
pieteikumu pamatojas uz datiem, kas 
iegūti, izmantojot datubāzē pieejamo 
informāciju vai tās trūkumu, kreditoram 
jāinformē par to patērētājs, jādara zināms 
šīs datubāzes nosaukums, kā arī jebkuri
citi Direktīvā 95/46/EK noteiktie elementi, 
lai ļautu patērētājam izmantot savas 
tiesības piekļūt šajās datubāzēs 
apstrādātajiem viņu personas datiem, kā 
arī vajadzības gadījumā tos labot, dzēst 
vai bloķēt. Ja lēmums noraidīt kredīta 
pieteikumu pamatojas uz automatizētu 
lēmumu pieņemšanu vai sistemātiskām 
metodēm, piemēram, kredītreitingu 
sistēmām, kreditoram par to jāinformē 
patērētājs un jāizskaidro lēmuma loģika 
un nosacījumi, kas ļauj patērētājam 
pieprasīt automatizēto lēmumu pārskatīt 
manuāli. Tomēr kreditoram nedrīkst uzlikt 
par pienākumu sniegt šādu informāciju, ja 
to darīt aizliegts citos Savienības tiesību 
aktos, piemēram, tiesību aktos par 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai 
terorisma finansēšanu. Tāpat šādu 
informāciju nedrīkst sniegt, ja tas būtu 
pretrunā valsts politikas vai valsts drošības 

(29) Ja pieņemtais lēmums noraidīt kredīta 
pieteikumu pamatojas uz datiem, kas 
iegūti, izmantojot datubāzē pieejamo 
informāciju vai tās trūkumu, kreditoram 
patērētājs būtu jāinformē par to un par
izmantotajā datubāzē iegūtajiem datiem, 
kā arī jebkuriem citiem Direktīvā 
95/46/EK noteiktajiem elementiem. Ja 
lēmums noraidīt kredīta pieteikumu 
pamatojas uz automatizētu lēmumu 
pieņemšanu vai sistemātiskām metodēm, 
piemēram, kredītreitingu sistēmām, 
kreditoram būtu par to jāinformē patērētājs 
un jānorāda, ka šādus automatizētus 
lēmumus var pārskatīt arī manuāli, taču 
tas nav kreditora pienākums. Tomēr 
kreditoram nedrīkst uzlikt par pienākumu 
sniegt šādu informāciju, ja to darīt aizliegts 
citos Savienības tiesību aktos, piemēram, 
tiesību aktos par nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu vai terorisma finansēšanu. 
Tāpat šādu informāciju nedrīkst sniegt, ja 
tas būtu pretrunā tādiem valsts politikas vai 
valsts drošības mērķiem kā noziedzīgu 
nodarījumu novēršana, izmeklēšana, 
noteikšana vai apsūdzēšana tajos.
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mērķiem, piemēram, noziedzīgu 
nodarījumu novēršana, izmeklēšana, 
noteikšana vai apsūdzēšana tajos.

Or. de

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai spētu izprast pakalpojuma 
būtību, patērētāju jāinformē par to, kas ir 
personalizēts ieteikums attiecībā uz 
piemērotu kredītlīgumu, atbilstoši šī 
patērētāja vajadzībām un finansiālajam 
stāvoklim ("konsultācijas"), un par to, 
kādos gadījumos tā tiek sniegta un kādos 
— netiek sniegta. Lai nodrošinātu to, ka 
patērētājam ir ziņas par produktu klāstu, 
kas atbilst viņa vajadzībām un apstākļiem, 
personām, kuras sniedz konsultācijas, 
jāatbilst vispārējiem standartiem. Šā
pakalpojuma pamatā jābūt taisnīgiem un 
pietiekami plašiem pētījumiem par tirgū
pieejamiem produktiem, kā arī patērētāja 
finansiālā stāvokļa, viņa vēlmju un mērķu 
detalizētai izpētei. Šāda novērtējuma
pamatā jābūt jaunākajai informācijai un 
pamatotiem pieņēmumiem par patērētāja 
situāciju visā kredītlīguma spēkā esības
laikā. Dalībvalstis var precizēt, kādā veidā, 
sniedzot konsultācijas, jāizvērtē attiecīgā 
produkta piemērotība patērētājam.

(31) Būtu skaidri jānorāda, kādos 
gadījumos konsultācijas patērētājam tiek 
sniegtas kā atsevišķs, no kredīta 
piešķiršanas nodalīts pakalpojums. 
Samaksu varētu prasīt tikai tad, ja 
patērētājs par šādu pakalpojumu un 
maksas aprēķināšanas metodi ir iepriekš 
saņēmis skaidru un nepārprotamu 
informāciju. Lai nodrošinātu to, ka 
patērētājam ir ziņas par produktu klāstu, 
kas atbilst viņa vajadzībām un apstākļiem, 
personām, kuras sniedz konsultācijas, būtu
jāatbilst vispārējiem standartiem. Šādu
konsultāciju pamatā jābūt taisnīgiem un 
pietiekami plašiem pētījumiem par 
pieejamiem produktiem, kā arī patērētāja 
finansiālā stāvokļa, viņa vēlmju un mērķu 
detalizētai izpētei, turklāt balstoties uz 
jaunāko informāciju un pamatotiem 
pieņēmumiem par patērētāja situāciju visā 
kredītlīguma spēkā esamības laikā. Ja 
šādas konsultācijas attiecas tikai uz 
konsultanta piedāvātajiem produktiem, 
patērētājs par to būtu jāinformē.
Dalībvalstis var precizēt, kādā veidā, 
sniedzot konsultācijas, jāizvērtē attiecīgā 
produkta piemērotība patērētājam.

Or. de
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Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Patērētāja spējai atmaksāt kredītu 
pirms kredītlīguma termiņa beigām var būt 
svarīga loma, veicinot konkurenci 
vienotajā tirgū un pārvietošanās brīvību ES 
pilsoņiem. Tomēr pastāv būtiskas 
atšķirības starp valstu principiem un 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem patērētāji 
spēj veikt kredīta pirmstermiņa atmaksu, 
un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem šāda 
atmaksa var notikt. Atzīstot hipotekāro 
tirgu finansēšanas mehānismu 
daudzveidību un dažādo pieejamo 
produktu klāstu, tomēr ir būtiski 
Savienības līmenī noteikt zināmus 
standartus attiecībā uz pirmstermiņa 
kredīta atmaksu, lai nodrošinātu to, ka 
patērētājiem ir iespēja izpildīt savas 
saistības pirms kredītlīgumā noteiktā 
termiņa un pārliecība, ka tie var izvēlēties 
labāko produktu, lai apmierinātu savas 
vajadzības. Tādēļ dalībvalstīm jānodrošina, 
vai nu ar tiesību aktiem vai ar līguma 
klauzulām, ka patērētājiem ir ar likumu 
noteiktas vai līgumā ietvertas tiesības uz 
pirmstermiņa atmaksu; tomēr dalībvalstīm 
jāspēj noteikt atbilstīgus nosacījumus, kā 
šīs tiesības īstenot. Šie nosacījumi var 
ietvert laika ierobežojumus attiecībā uz šo 
tiesību īstenošanu, atšķirīgu attieksmi 
atkarībā no aizņēmuma likmes (fiksētas vai 
mainīgas) un ierobežojumus attiecībā uz 
apstākļiem, kādos var īstenot šīs tiesības. 
Dalībvalstis var arī noteikt, ka kreditors ir 
tiesīgs saņemt taisnīgu un objektīvi 
pamatotu kompensāciju par iespējamām 
izmaksām, kas tieši saistītas ar kredīta 
pirmstermiņa atmaksu. Jebkurā gadījumā, 
ja pirmstermiņa atmaksa notiek laikposmā, 
kuram noteikta aizņēmuma likme, 
dalībvalstis var paredzēt, ka šo tiesību 
īstenošana atkarīga no patērētāja īpašas 

(32) Patērētāja spējai atmaksāt kredītu 
pirms kredītlīguma termiņa beigām var būt 
svarīga loma, veicinot konkurenci 
vienotajā tirgū un pārvietošanās brīvību ES 
pilsoņiem. Tomēr pastāv būtiskas 
atšķirības starp valstu principiem un 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem patērētāji 
spēj veikt kredīta pirmstermiņa atmaksu, 
un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem šāda 
atmaksa var notikt. Atzīstot hipotekāro 
tirgu finansēšanas mehānismu 
daudzveidību un dažādo pieejamo 
produktu klāstu, tomēr ir būtiski 
Savienības līmenī noteikt zināmus 
standartus attiecībā uz pirmstermiņa 
kredīta atmaksu, lai nodrošinātu to, ka 
patērētājiem ir iespēja izpildīt savas 
saistības pirms kredītlīgumā noteiktā 
termiņa un pārliecība, ka tie var izvēlēties 
labāko produktu, lai apmierinātu savas 
vajadzības. Tādēļ dalībvalstīm jānodrošina, 
vai nu ar tiesību aktiem vai ar līguma 
klauzulām, ka patērētājiem ir ar likumu 
noteiktas vai līgumā ietvertas tiesības uz 
pirmstermiņa atmaksu, ievērojot līgumā 
noteiktos fiksētās procentu likmes 
periodus. dalībvalstīm jāspēj noteikt 
atbilstīgus nosacījumus, kā šīs tiesības 
īstenot. Šie nosacījumi var ietvert laika 
ierobežojumus attiecībā uz šo tiesību 
īstenošanu, atšķirīgu attieksmi atkarībā no 
aizņēmuma likmes (fiksētas vai mainīgas) 
un ierobežojumus attiecībā uz apstākļiem, 
kādos var īstenot šīs tiesības. Dalībvalstis 
var arī noteikt, ka kreditors ir tiesīgs 
saņemt taisnīgu un objektīvi pamatotu 
kompensāciju par iespējamām izmaksām, 
tostarp par zaudētajiem procentu 
ieņēmumiem, kas tieši saistītas ar kredīta 
pirmstermiņa atmaksu. Jebkurā gadījumā, 
ja pirmstermiņa atmaksa notiek laikposmā, 
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ieinteresētības. Šāda īpaša ieinteresētība 
var rasties, piemēram, patērētāja laulības 
šķiršanas vai bezdarba gadījumā. Ja kāda 
dalībvalsts izvēlas noteikt šādus 
nosacījumus, tie nedrīkst padarīt tiesību 
īstenošanu pārmērīgi sarežģītu vai 
apgrūtinošu patērētājam.

kuram noteikta aizņēmuma likme, 
dalībvalstis var paredzēt, ka šo tiesību 
īstenošana atkarīga no patērētāja īpašas 
ieinteresētības. Šāda īpaša ieinteresētība 
var rasties, piemēram, patērētāja laulības 
šķiršanas vai bezdarba gadījumā. 

Or. de

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai ņemtu vērā attīstību mājokļa 
nekustamo īpašumu kredītu tirgos, kredīta 
produktu attīstību, kā arī attīstības 
tendences ekonomikā, piemēram, 
inflāciju, un lai sniegtu papildu 
paskaidrojumus par to, kā īstenot dažas 
no šīs direktīvas prasībām, Komisijai 
jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu. Jo īpaši 
Komisijai jābūt pilnvarotai pieņemt 
deleģētos aktus, lai dotu tālākus 
norādījumus par profesionālajām 
prasībām, ko piemēro kredīta uzņēmuma 
darbiniekiem un kredīta starpniekiem, 
kritērijiem, ko izmanto, lai novērtētu 
patērētāja kredītspēju un nodrošinātu to, 
ka kredītiestādes piedāvātie produkti nav 
nederīgi patērētājam, kā arī norādījumus 
par galveno terminu, kā, piemēram, 
"saistību nepildīšana" saskaņošanu, 
reģistrācijas kritērijiem un datu apstrādes 
nosacījumiem, kas piemērojami kredītu 
datubāzēm.

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Lai ņemtu vērā mājokļa nekustamo 
īpašumu kredītu tirgus attīstību, tostarp 
pieejamo produktu klāstu, Komisijai jābūt 
pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu, lai veiktu satura 
grozījumus standartinformācijas 
elementos, ko iekļauj reklāmā, satura un 
formāta grozījumus Eiropas standartizētās 
informācijas lapā ("ESIL"), satura 
grozījumus informācijā, kas jāatklāj, 
formulā un pieņēmumos, ko izmanto, lai 
aprēķinātu efektīvo gada procentu likmi un 
kritērijos, kas jāņem vērā, lai novērtētu 
patērētāja kredītspēju.

(40) Lai ņemtu vērā mājokļa nekustamo 
īpašumu kredītu tirgus attīstību, tostarp 
pieejamo produktu klāstu, Komisijai būtu
jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu, lai veiktu satura un 
formāta grozījumus Eiropas standartizētās 
informācijas lapā ("ESIL") un grozītu
saskaņā ar I pielikumu noteikto formulu 
un pieņēmumus, ko izmanto, lai 
aprēķinātu faktisko gada procentu likmi.

Or. de

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Lai ņemtu vērā attīstības tendences 
ekonomikā, piemēram, inflāciju un 
attīstību mājokļa nekustamo īpašumu 
kredītlīgumu tirgos, Komisijai jābūt 
pilnvarotai noteikt minimālo naudas 
summu kredīta starpnieku profesionālās 
darbības civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanai vai pielīdzināmās 
garantijas noteikšanai, pieņemot 
regulatīvos tehniskos standartus.

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Jāparedz, ka Eiropas Parlaments un 
Padome var izteikt iebildumus pret 
deleģēto aktu divu mēnešu laikā no tā 
paziņošanas dienas. Turklāt jāparedz, ka 
pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo termiņu var pagarināt par 
vienu mēnesi attiecībā uz būtiskiem 
problēmjautājumiem. Tāpat Eiropas 
Parlamentam un Padomei vajadzētu būt 
iespējai informēt pārējās iestādes par to, ka 
tiem nav nodoma izteikt iebildumus.

(43) Jāparedz, ka Eiropas Parlaments un 
Padome var izteikt iebildumus pret 
deleģēto aktu trīs mēnešu laikā no tā 
paziņošanas dienas. Turklāt jāparedz, ka 
pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo termiņu var pagarināt par 
diviem mēnešiem attiecībā uz būtiskiem 
problēmjautājumiem. Tāpat Eiropas 
Parlamentam un Padomei vajadzētu būt 
iespējai informēt pārējās iestādes par to, ka 
tiem nav nodoma izteikt iebildumus.

Or. de

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir patērētāju 
vajadzībām noteikt struktūru atsevišķiem 
aspektiem dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos par
kredītlīgumiem, kas attiecas uz mājokļa 
nekustamo īpašumu, un atsevišķiem 
aspektiem piesardzības un uzraudzības 
prasībās attiecībā uz kredīta starpniekiem 
un kreditoriem.

Šīs direktīvas mērķis ir patērētāju 
vajadzībām noteikt struktūru atsevišķiem 
aspektiem dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos un atsevišķiem 
aspektiem piesardzības un uzraudzības 
prasībās attiecībā uz kredīta starpniekiem 
un kreditoriem, ciktāl tas attiecas uz 
hipotekārajiem patēriņa kredītlīgumiem 
vai tādiem patēriņa kredītlīgumiem, kuri 
domāti mājokļa nekustamā īpašuma 
finansēšanai.

Or. de
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Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro šādiem 
kredītlīgumiem:

1. Šo direktīvu piemēro šādiem patēriņa
kredītlīgumiem:

Or. de

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kredītlīgumiem, kuru mērķis ir iegūt vai 
saglabāt īpašumtiesības uz zemi vai esošu 
vai plānotu dzīvojamo ēku;

b) kredītlīgumiem, kuru mērķis 
kredītlīguma noslēgšanas brīdī ir iegūt vai 
saglabāt īpašumtiesības uz zemi vai esošu 
vai plānotu dzīvojamo ēku;

Or. de

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Kredītlīgumi, kuru mērķis ir mājokļa 
nekustamā īpašuma atjaunošana un kurus 
piešķir personai, kurai šis īpašums pieder 
vai ir nodoms to iegādāties, uz kuriem 
neattiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 23. aprīļa 
Direktīva 2008/48/EK.

c) kredītlīgumiem, kuru mērķis ir mājokļa 
nekustamā īpašuma atjaunošana un kurus 
piešķir personai, kam šis īpašums pieder, 
kas to izmanto vai kam ir nodoms to 
iegādāties, uz kuriem neattiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
23. aprīļa Direktīva 2008/48/EK.

Or. de
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Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kredītlīgumiem, kuru kopējā 
aizņēmuma summa pārsniedz 
EUR 2 miljonus;

Or. de

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) kredītlīgumiem, kuru maksājumi, 
pamatojoties uz vienošanos, atlikti ne 
vairāk kā uz 6 mēnešiem, ja atliktā 
maksājuma fiksētā procentu likme nav 
augstāka par līgumā noteikto likmi;

Or. de

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) tādiem nomas vai līzinga līgumiem, ar 
kuriem neuzliek ne saistības iegādāties 
līgumā paredzēto preci, ne arī ar citu 
atsevišķu līgumu; uzskata, ka šādas 
saistības pastāv, ja kreditors par to nolemj 
vienpusēji;

Or. de
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Pamatojums

Sk. direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 2. panta 2. punkta d) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – bd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bd) kredītlīgumiem, ja kredītu piešķir kā 
pārtēriņa iespēju;

Or. de

Pamatojums

Sk. direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 2. panta 2. punkta e) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – be apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

be) kredītlīgumiem, kuros nav paredzēti 
ne procenti, ne citas maksas, un 
kredītlīgumiem, kuros paredzēts, ka 
kredīts jāatmaksā trīs mēnešu laikā, un 
par kuriem tiek prasīta neliela samaksa;

Or. de

Pamatojums

Sk. direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 2. panta 2. punkta f) apakšpunktu.
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Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – bf apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bf) kredītlīgumiem, kurus noslēdz ar 
ieguldījumu sabiedrībām, kā definēts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 
2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu 
instrumentu tirgiem, 4. panta 1. punktā, 
vai ar kredītiestādēm, kā definēts 
Direktīvas 2006/48/EK 4. pantā, nolūkā 
dot iespēju ieguldītājam veikt darījumu 
attiecībā uz vienu vai vairākiem 
instrumentiem, kas uzskaitīti Direktīvas 
2004/39/EK I pielikuma C iedaļā, ja 
ieguldījumu sabiedrība vai kredītiestāde, 
kas piešķir kredītu, ir iesaistīta šādā 
darījumā;

Or. de

Pamatojums

Sk. direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 2. panta 2. punkta h) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – bg apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bg) kredītlīgumiem, kas ir tiesā vai citā 
valsts iestādē panākta izlīguma rezultāts;

Or. de

Pamatojums

Sk. direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 2. panta 2. punkta i) apakšpunktu.
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Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – bh apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bh) kredītlīgumiem, kas attiecas uz esoša 
parāda maksājumu atlikšanu bez maksas;

Or. de

Pamatojums

Sk. direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 2. panta 2. punkta j) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – bi apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bi) kredītlīgumiem, kas saistīti ar 
aizdevumiem, kurus atbilstīgi tiesību aktos 
paredzētiem nosacījumiem vispārējo 
interešu labā piešķir ierobežotam klientu 
lokam, ar procentu likmēm, kas zemākas 
nekā tirgū pārsvarā pastāvošās likmes, vai 
bez procentiem, vai atbilstīgi citiem 
noteikumiem, kas būtu patērētājam 
izdevīgāki nekā tirgū pārsvarā izmantotie 
noteikumi, un ar likmēm, kas nav 
augstākas par tirgū pārsvarā 
pastāvošajām likmēm.

Or. de

Pamatojums

Atbalsta kredīti veicina ekonomisko, sociālo un vides mērķu sasniegšanu, un, pamatojoties uz 
likumā paredzētiem priekšnoteikumiem, tos izsniedz uz noteikumiem, kas ir labāki nekā tirgū 
piedāvātie. Atbilstoši direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 2. panta 2. punkta 
l) apakšpunktam tos vajadzētu izslēgt no piemērošanas jomas.
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Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
3. pants – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) "kredīta kopējās izmaksas patērētājam" 
ir kopējās kredīta izmaksas patērētājam, kā 
noteikts Direktīvas 2008/48/EK 3. panta 
g) apakšpunktā;

k) „kredīta kopējās izmaksas patērētājam” 
ir kopējās kredīta izmaksas patērētājam, kā 
noteikts Direktīvas 2008/48/EK 3. panta 
g) apakšpunktā, izņemot tās izmaksas, kas 
saistītas ar kredītnodrošinājumu;

Or. de

Pamatojums

Pieskaņošana direktīvai par patēriņa kredītlīgumiem. Sk. arī 11. apsvērumu.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
3. pants – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) „kredīta kopsumma” ir maksimālā 
kopsumma, kas pieejama saskaņā ar 
kredītlīgumu, neatkarīgi no tā, vai šīs 
summas izmaksātas patērētājam vai kādai 
trešai personai;

Or. de

Pamatojums

Tā kā termins izmantots priekšlikumā (8. panta 2. punkta d) apakšpunktā), tas būtu jādefinē. 
Sk. arī Direktīvas 2008/48/EK 3. panta l) apakšpunktu.
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Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ra apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ra) „mājokļa nekustamais īpašums” ir 
nekustamais īpašums, kas paredzēts 
galvenokārt dzīvošanai;

Or. de

Pamatojums

Tā kā termins izmantots priekšlikumā, tas būtu jādefinē

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izraugās kompetentās iestādes, 
kam piešķirtas pilnvaras nodrošināt šīs 
direktīvas ieviešanu un nodrošina, ka tām ir 
piešķirtas visas vajadzīgās pilnvaras, lai 
veiktu savus pienākumus.

Dalībvalstis izraugās kompetentās iestādes, 
kam piešķirtas pilnvaras nodrošināt šīs 
direktīvas ieviešanu, un nodrošina, ka tām 
ir piešķirtas visas vajadzīgās pilnvaras, lai 
veiktu savus pienākumus. Ja dalībvalstis 
nodrošina šīs direktīvas īstenošanu, 
pieņemot noteikumus, kuri saskaņā ar šo 
valstu tiesību aktiem nav pakļauti iestāžu 
kontrolei, attiecīgās dalībvalstis var 
neizraudzīties šāda veida iestādes, proti, 
nepiešķirt izraudzītajām iestādēm 
pilnvaras.

Or. de
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Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka iestādes, kas 
norādītas kā kompetentās iestādes, lai 
nodrošinātu šīs direktīvas 18., 19., 20. un 
21. panta īstenošanu, ir vienas no tām 
kompetentajām iestādēm, kas iekļautas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas 
Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku 
iestādi), 4. panta 2. punktā.

Attiecībā uz iestāžu izraudzīšanos un 
pilnvaru piešķiršanu tām dalībvalstis 
nodrošina, ka iestādes, kas norādītas kā 
kompetentās iestādes, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas 18., 19., 20. un 21. panta 
īstenošanu, ir vienas no tām 
kompetentajām iestādēm, kas iekļautas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 4. panta 2. punktā.

Neatkarīgi no iepriekš minētā dalībvalstis 
var izraudzīties iestādes, kuras nepieder 
pie minētās regulas 4. panta 2. punktā 
noteiktajām kompetentajām iestādēm, ja 
attiecīgā dalībvalsts nodrošina, ka šīm 
iestādēm tiek piemērotas šīs direktīvas 18., 
19., 20. un 21. panta īstenošanai minētās 
regulas atbilstošie noteikumi.

Or. de

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumā, kad tās teritorijā ir vairāk 
nekā viena kompetentā iestāde, dalībvalsts 
nodrošina, ka šīs iestādes cieši sadarbojas, 
lai tās varētu efektīvi pildīt savus 
attiecīgos pienākumus.

2. Gadījumā, kad tās teritorijā ir vairāk 
nekā viena kompetentā iestāde, dalībvalsts 
nodrošina, ka šīs iestādes cieši sadarbojas.

Or. de
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Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka, ka, piešķirot 
kredītu, sniedzot kredīta starpniecības 
pakalpojumus un konsultācijas vai –—
attiecīgā gadījumā –— papildpakalpojumus 
klientiem, kreditors un kredīta starpnieks 
rīkojas godīgi, taisnīgi un profesionāli, 
ņemot vērā patērētāja intereses.

1. Dalībvalstis nosaka, ka, piešķirot 
kredītu, sniedzot kredīta starpniecības 
pakalpojumus un konsultācijas vai –—
attiecīgā gadījumā –— papildpakalpojumus 
klientiem, kreditors un kredīta starpnieks 
rīkojas godīgi, taisnīgi un profesionāli, kā 
arī ņem vērā patērētāja intereses un 
tiesības.

Or. de

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kreditora 
noteiktais atalgojuma veids tā darbiniekiem 
un attiecīgajiem kredīta starpniekiem, kā 
arī kredīta starpnieku noteiktais atalgojuma 
veids tā darbiniekiem nekavē ievērot 
1. punktā noteikto prasību rīkoties, ņemot 
vērā patērētāja intereses.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kreditora 
noteiktais atalgojuma veids tā darbiniekiem 
un attiecīgajiem kredīta starpniekiem, kā 
arī kredīta starpnieku noteiktais atalgojuma 
veids tā darbiniekiem nekavē ievērot 
1. punktā noteikto prasību rīkoties.

Or. de

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 26. pantu un ievērojot 
27. panta un 28. panta nosacījumus, 
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras noteikt 

svītrots
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šā panta 1. punktā un 2. punktā 
paredzētās prasības, proti, atbilstošā 
zināšanu un kompetences līmeņa 
obligātās prasības.

Or. de

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pienākums nav spēkā, ja valsts tiesību 
aktos noteikts, ka reklāmā par 
kredītlīgumiem, kurā nav norādījumu par 
procentu likmi vai kādiem lielumiem, kas 
attiecas uz citām izmaksām 
1. apakšpunkta izpratnē, kuras 
patērētājam jāmaksā par kredītu, ir 
jānorāda gada procentu likme.

Or. de

Pamatojums
Pieskaņošana direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 4. panta 1. punktam.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Standartinformācijā skaidrā, lakoniskā 
un viegli uztveramā veidā ar raksturīga 
piemēra palīdzību norāda turpmāko:

2. Standartinformācijā skaidrā, lakoniskā 
un viegli uztveramā veidā ar uzskatāma 
piemēra palīdzību norāda šādus elementus:

Or. de

Pamatojums
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Pieskaņošana direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 4. panta 2. punktam.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) aizņēmuma procentu likmi, norādot, vai 
tā ir fiksēta vai mainīga, vai abas, kā arī 
informāciju par jebkuru papildmaksu, kas 
iekļauta kredīta kopējās izmaksās 
patērētājam;

c) aizņēmuma procentu likmi, norādot, vai 
tā ir fiksēta vai mainīga, vai abas;

Or. de

Pamatojums

Reklāmas vajadzībām formulējums ir par plašu.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) kredītlīguma darbības termiņu; f) attiecīgos gadījumos — kredītlīguma 
darbības termiņu;

Or. de

Pamatojums

Pieskaņošana direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 4. panta 2. punkta d) apakšpunktam.
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Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) atmaksājamo daļu apmēru; g) attiecīgā gadījumā — pa daļām 
veicamu maksājumu summu.

Or. de

Pamatojums

Pieskaņošana direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 4. panta 2. punkta f) apakšpunktam.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) kopējo summu, kas patērētājam 
jāmaksā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) attiecīgos gadījumos brīdinājumu par 
nekustamā īpašuma zaudējuma risku, kad 
netiek izpildītas kredītlīgumā noteiktās 
saistības, ja kredīts nodrošināts ar 
hipotēku, citu līdzvērtīgu ķīlu, ko bieži 
lieto dalībvalstī mājokļa īpašuma kredīta 
nodrošināšanai, vai arī citu tiesību, kas 

svītrots
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saistīta ar mājokļa īpašumu.

Or. de

Pamatojums

Reklāmas vajadzībām formulējums ir pārāk plašs, un tas neatbilst atbildīga patērētāja tēlam.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 26. pantu un ievērojot 
27. panta un 28. panta nosacījumus, 
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras sīkāk 
precizēt reklāmā iekļaujamo 
standartinformācijas elementu 
uzskaitījumu.

svītrots

Konkrētāk, Komisija, pieņemot šādus 
deleģētos aktus, attiecīgos gadījumos 
groza šā panta 2. punkta no a) līdz i) 
apakšpunktā noteikto 
standartinformācijas elementu 
uzskaitījumu.

Or. de

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori un 
attiecīgos gadījumos kredīta starpnieki, 
izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, 
vai elektroniskā formā vienmēr dara 
pieejamu vispārīgo informāciju par 
kredītlīgumiem.

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori un 
attiecīgos gadījumos kredīta starpnieki, 
izmantojot papīra formātu vai kādu citu
pastāvīgu informācijas nesēju, vai 
elektroniskā formā vienmēr dara pieejamu 
vispārīgo informāciju par kredītlīgumiem.
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Or. de

Pamatojums

Sk. direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 5. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. daļa– g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ilustratīvu piemēru ar kopējām kredīta 
izmaksām patērētājam un efektīvo gada 
procentu likmi;

g) ilustratīvu un reprezentatīvu piemēru ar 
kopējām kredīta izmaksām patērētājam un 
faktisko gada procentu likmi;

Or. de

Pamatojums

Pieskaņošana direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 8. panta 2. punktam un 5. panta 1. punkta 
g) apakšpunktam.

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. daļa– k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) norādes par to, kā iegūt informāciju 
par nodokļu atvieglojumiem, kas saistīti 
ar kredītprocentu maksājumiem, kā arī 
informāciju par citām valsts subsīdijām.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Prasība sniegt šādas norādes neatbilst atbildīga patērētāja tēlam, un tas varētu radīt arī 
šķērsli iekšējā tirgū. Turklāt tiek veikta pieskaņošana direktīvai par patēriņa kredītlīgumiem.
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Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. daļa– ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) attiecībā uz kredītlīgumiem, saskaņā 
ar kuriem patērētāja veiktos maksājumus 
tūlīt nenovirza kredīta kopsummas 
atbilstīgai amortizācijai, bet izmanto 
kapitāla uzkrāšanai tādos laika periodos 
un ar tādiem noteikumiem, kas iekļauti 
kredītlīgumā vai papildlīgumā, 
informācijā, kura saskaņā ar 2. punkta 
prasībām sniedzama pirms līguma 
noslēgšanas, ietver skaidru un lakonisku 
norādi, ka šāds kredītlīgums vai 
papildlīgums negarantē kredīta 
kopsummas atmaksu saskaņā ar 
kredītlīgumu, ja vien šāda garantija 
netiek dota.

Or. de

Pamatojums

Pieskaņošana direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 5. panta 5. punktam.

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kreditors un 
attiecīgos gadījumos kredīta starpnieks 
tūlīt pēc tam, kad patērētājs sniedzis 
vajadzīgo informāciju par savām 
vajadzībām, finanšu situāciju un vēlmēm 
saskaņā ar 14. pantu, garantē patērētājam 
individualizētu informāciju, kas 
nepieciešama tirgū pieejamo kredītu 
salīdzināšanai, to ietekmes izvērtēšanai un 
pamatota lēmuma pieņemšanai par 
kredītlīguma slēgšanu. Šādu informāciju 

2. Savlaicīgi pirms tam, kad patērētājs 
uzņemas saistības kredītlīguma vai 
piedāvājuma veidā, kreditors un attiecīgos 
gadījumos kredīta starpnieks pēc tam, kad 
patērētājs sniedzis vajadzīgo informāciju 
par savām vajadzībām, finanšu situāciju un 
vēlmēm saskaņā ar 14. pantu, patērētājam, 
pamatojoties uz kreditora piedāvātajiem 
kreditēšanas noteikumiem un atbilstošā 
gadījumā uz patērētāja minētajām 
vēlmēm un iesniegto informāciju, garantē 
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uz papīra vai, izmantojot citu pastāvīgu 
informācijas nesēju, sniedz atbilstīgi 
II pielikumā minētajai Eiropas 
standartizētās informācijas lapai ("ESIL").

individualizētu informāciju, kas viņam
nepieciešama, lai  salīdzinātu dažādus 
piedāvājumus un pieņemtu pamatotu 
lēmumu par to, vai viņš vēlas noslēgt 
kredītlīgumu. Šādu informāciju uz papīra 
vai, izmantojot citu pastāvīgu informācijas 
nesēju, sniedz atbilstīgi II pielikumā 
minētajai Eiropas standartizētās 
informācijas lapai ("ESIL").

Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
patērētājam ir izteikts kreditoram saistošs 
piedāvājums, tam ir pievienota ESIL. 
Šādos gadījumos dalībvalstis nodrošina, 
ka kredītlīgumu nevar noslēgt tikmēr, 
kamēr patērētajam nav bijis pietiekami 
daudz laika salīdzināt piedāvājumus, 
izvērtēt to ietekmi un pieņemt pamatotu 
lēmumu par piedāvājuma pieņemšanu, 
neatkarīgi no līguma noslēgšanas veida.
Uzskatāms, ka kreditors un attiecīgā 
gadījumā kredīta starpnieks ir izpildījuši 
prasības par informācijas sniegšanu 
patērētajam pirms distances līguma 
noslēgšanas, kā noteikts Direktīvas 
2002/65/EK 3. pantā, ja tie ir patērētājam 
iesnieguši ESIL.

Uzskatāms, ka kreditors un attiecīgā 
gadījumā kredīta starpnieks ir izpildījuši 
prasības par informācijas sniegšanu 
patērētajam pirms distances līguma 
noslēgšanas, kā noteikts Direktīvas 
2002/65/EK 3. pantā, ja tie ir patērētājam 
iesnieguši ESIL.

Jebkura papildu informācija, kuru kreditors 
vai attiecīgā gadījumā kredīta starpnieks 
var sniegt patērētājam, iekļaujama 
atsevišķā dokumentā, kuru var pievienot 
ESIL.

Dalībvalstis var paredzēt, ka patērētājam 
ir jāsniedz papildu informācija. Šī, tāpat 
kā jebkura brīvprātīga papildu informācija, 
kuru kreditors vai attiecīgā gadījumā 
kredīta starpnieks var sniegt patērētājam, 
iekļaujama atsevišķā dokumentā, kuru var 
pievienot ESIL.

Or. de

Pamatojums

Pieskaņošana direktīvai par patēriņa kredītlīgumiem. Tā rezultātā var rasties nepieciešamība 
pēc ļoti atšķirīgas informācijas patērētāju aizsardzībai dalībvalstīs.
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Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 26. pantu un ievērojot 
27. panta un 28. panta nosacījumus,
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras grozīt šā 
panta 1. punktā noteiktos 
standartinformācijas elementus, kā arī 
II pielikumā norādīto ESIL saturu un 
formātu.

Saskaņā ar 26. pantu Komisijai tiek 
piešķirtas pilnvaras grozīt šā panta 
1. punktā noteiktos standartinformācijas 
elementus, kā arī II pielikumā norādīto 
ESIL saturu un formātu.

Or. de

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) groza standartinformācijas elementu 
uzskaitījumu, kas noteikts šā panta 
1. punktā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) svītro jebkuru no II pielikumā 
ietvertajiem informācijas elementiem;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) papildina II pielikumā iekļauto 
informācijas elementu sarakstu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka gada 
procentu likmes aprēķināšanai kredīta 
starpnieks paziņo kreditoram maksu — ja 
tāda ir maksājama — par kredīta 
starpnieka sniegtajiem pakalpojumiem.

Or. de

Pamatojums

Sk. direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 21. panta c) punktu.

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 26. pantu un ievērojot 
27. panta un 28. panta nosacījumus, 
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras 
atjaunināt šā panta 1. punktā noteikto 
uzskaitījumu ar patērētājam 
sniedzamajiem informācijas elementiem 
par kredīta starpniekiem.

svītrots
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Konkrētāk, Komisija ar šādiem 
deleģētajiem aktiem attiecīgā gadījumā 
groza šā panta 1. punktā noteiktos 
informācijas elementus.

Or. de

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu vienotus šā panta 
1. punkta piemērošanas nosacījumus, 
Komisija tiek pilnvarota atbilstošā 
gadījumā noteikt 1. punktā paredzēto 
informācijas elementu standartformātu 
un noformējumu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori un 
atbilstošā gadījumā kredīta starpnieki par 
plānoto kredītlīgumu (kredītlīgumiem) un 
visiem papildpakalpojumiem patērētājam 
garantē pienācīgus paskaidrojumus, lai 
ļautu patērētājam izvērtēt, vai plānotie 
kredītlīgumi atbilst viņa vajadzībām un 
finanšu situācijai. Pienācīgs 
paskaidrojums ietver individualizētu 
informāciju par piedāvāto kredītu 
iezīmēm, taču neformulē ieteikumus. 
Kreditori un atbilstošā gadījumā kredīta 
starpnieki ar visiem iespējamiem 
līdzekļiem rūpīgi novērtē patērētāja 

Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori un 
attiecīgā gadījumā kredīta starpnieki 
patērētājam sniedz pienācīgus 
paskaidrojumus, lai viņš varētu izvērtēt, 
vai plānotie kredītlīgumi atbilst viņa 
vajadzībām un finanšu situācijai, attiecīgā 
gadījumā izskaidrojot pirmslīguma 
informāciju un no ESIL iegūto 
informāciju, piedāvāto produktu 
būtiskākos raksturlielumus un to 
iespējamo konkrēto ietekmi uz patērētāju, 
tostarp gadījumā, ja patērētājs nepilda 
maksājumu saistības. Dalībvalstis var 
paredzēt, ka šādas palīdzības sniegšanas 
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pieredzi un zināšanu līmeni saistībā ar 
kredītiem, lai ļautu kreditoram vai kredīta 
starpniekam noteikt patērētājam 
sniedzamo paskaidrojumu apjomu un 
ļautu šos paskaidrojumus attiecīgi 
pielāgot.

veids un apjoms, kā arī atbalsta sniedzēja 
izvēle tiek pielāgota konkrētās situācijas 
īpašajiem apstākļiem, kādos kredītlīgums 
tiek piedāvāts, personai, kurai tas tiek 
piedāvāts, kā arī piedāvātā kredīta 
veidam.

Šādi pienācīgi paskaidrojumi ietver arī 
paskaidrojumu par informāciju un 
noteikumiem, kas iekļauti pirmslīguma 
informācijā, kura jāsniedz saskaņā ar 
9. pantu un 10. pantu, kā arī par sekām, 
ko kredītlīguma noslēgšana var radīt 
patērētājam, tostarp gadījumā, ja 
patērētājs nepilda maksājumu saistības.

Or. de

Pamatojums

Pieskaņošana direktīvai par patēriņa kredītlīgumiem.

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Efektīvās gada procentu likmes aprēķina 
vajadzībām kredīta kopējas izmaksas
patērētājam nosaka, neiekļaujot 
papildmaksas, kuras no patērētāja iekasē 
par kredītlīgumā noteikto saistību 
nepildīšanu.

2. Faktisko gada procentu likmi
patērētājam aprēķina atbilstoši kredīta 
kopējām izmaksām, neiekļaujot 
papildmaksas, kuras no patērētāja iekasē 
par kredītlīgumā noteikto saistību 
nepildīšanu.

Ja kredīta saņemšanai ir obligāti 
nepieciešams atvērt kontu, šāda konta 
uzturēšanas izmaksas, izmaksas par 
norēķinu līdzekli, kas izmantots gan 
maksājumu operācijām, gan kredīta 
izņemšanai, un citas izmaksas, kas saistītas 
ar maksājumu operācijām, iekļauj kredīta 
kopējās izmaksās patērētājam, izņemot 
gadījumu, ja konta izmaksas ir 
nepārprotami un atsevišķi norādītas 
kredītlīgumā vai jebkurā citā ar patērētāju 
noslēgtā līgumā.

Tā konta uzturēšanas izmaksas, kurā tiek 
reģistrētas gan maksājumu operācijas, 
gan kredīta izmaksas operācijas, izmaksas 
par norēķinu līdzekli, kas izmantots gan 
maksājumu operācijām šajā kontā, gan 
kredīta izmaksai, un citas izmaksas, kas 
saistītas ar maksājumu operācijām, iekļauj 
kredīta kopējās izmaksās patērētājam, 
izņemot gadījumu, kad konta atvēršana ir 
fakultatīva un ar kontu saistītās izmaksas 
ir skaidri un atsevišķi norādītas 
kredītlīgumā vai jebkurā citā ar patērētāju 
noslēgtā līgumā.
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Or. de

Pamatojums

Pieskaņošana direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 19. panta 2. punktam.

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja kredītlīgumos ietvertas klauzulas, kas 
pieļauj efektīvajā gada procentu likmē 
iekļautās aizņēmuma procentu likmes un 
— attiecīgā gadījumā — papildmaksu 
izmaiņas, bet kuras aprēķina laikā nevar 
noteikt kvantitatīvi, efektīvo gada procentu 
likmi aprēķina, pamatojoties uz 
pieņēmumu, ka aizņēmuma likme un 
papildmaksas paliks nemainīgas 
kredītlīguma parakstīšanas laikā noteiktajā 
līmenī.

 4. Ja kredītlīgumos ietvertas klauzulas, kas 
pieļauj faktiskajā gada procentu likmē 
iekļautās aizņēmuma procentu likmes un 
— attiecīgā gadījumā — papildmaksu 
izmaiņas, bet kuras aprēķina laikā nevar 
noteikt kvantitatīvi, faktisko gada procentu 
likmi aprēķina, pamatojoties uz 
pieņēmumu, ka aizņēmuma likme un 
papildmaksas paliks nemainīgas 
kredītlīguma parakstīšanas laikā noteiktajā 
līmenī. Ja sākotnējā periodā ir noteikta 
fiksētā aizņēmuma procentu likme, 
aizņēmuma procentu likmes pamatā jābūt 
vismaz šai procentu likmei. 

Or. de

Pamatojums

Pašreiz saskaņā ar Direktīvu 2008/48/EK izmantotais aprēķins var patērētājiem radīt 
būtiskas neskaidrības. Atbilstošos gadījumos Direktīva 2008/48/EK būtu jāpielāgo.

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 26. pantu un ievērojot 
27. panta un 28. panta nosacījumus, 
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras grozīt 

5. Saskaņā ar 26. pantu  Komisijai tiek 
piešķirtas pilnvaras grozīt formulu, ko
izmanto faktiskās gada procentu likmes 
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formulu un pieņēmumus, kas izmantojami
efektīvās gada procentu likmes aprēķinā, kā 
noteikts I pielikumā.

aprēķinā, kā noteikts I pielikumā.

Komisija, pieņemot šādus deleģētos aktus, 
attiecīgā gadījumā groza I pielikumā 
noteikto formulu vai pieņēmumus, jo īpaši, 
ja šajā pantā un I pielikumā noteiktie 
pieņēmumi nav pietiekami, lai pēc 
vienotiem principiem aprēķinātu efektīvo 
gada procentu likmi, vai vairs nav 
piemēroti stāvoklim tirgū.

Komisija, pieņemot šādus deleģētos aktus, 
attiecīgā gadījumā groza I pielikumā 
noteikto formulu. 

Or. de

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
kredītlīguma noslēgšanas kreditors novērtē 
patērētāja kredītspēju, pamatojoties uz
tādiem kritērijiem kā, piemēram, 
patērētāja ienākumi, uzkrājumi, parādi 
un citas finanšu saistības. Šādu 
novērtējumu veic, pamatojoties uz 
vajadzīgo informāciju, ko kreditors vai 
attiecīgā gadījumā kredīta starpnieks 
ieguvis no patērētāja un no piemērotiem 
iekšējiem vai ārējiem avotiem, un garantē, 
ka novērtējumā ievērotas Direktīvas 
95/46/EK 6. pantā noteiktās 
nepieciešamības un samērīguma prasības. 
Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori nosaka 
atbilstošu kārtību patērētāja kredītspējas 
novērtēšanai. Tiek veikta regulāra šīs 
kartības pārskatīšana un attiecīgo šīs 
kartības datu atjaunināšana.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
kredītlīguma noslēgšanas kreditors novērtē 
patērētāja kredītspēju, pamatojoties uz 
pietiekamu informāciju, kas attiecīgā 
gadījumā iegūta no patērētāja, un, ja 
nepieciešams, pamatojoties uz ziņām, kas 
iegūtas no attiecīgās datubāzes. 
Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori nosaka 
atbilstošu kārtību patērētāja kredītspējas 
novērtēšanai. Tiek veikta regulāra šīs 
kartības pārskatīšana un attiecīgo šīs 
kartības datu atjaunināšana.

Or. de

Pamatojums

Nav obligātas nepieciešamības atkāpties no direktīvā par patēriņa kredītlīgumiem 
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paredzētajiem noteikumiem, jo šajā jomā pastāv citi instrumenti, piemēram, Kapitāla prasību 
direktīva (Direktīva 2006/0049/EK) un Direktīva par kredītiestāžu darbības sākšanu un 
veikšanu (Direktīva 2006/0048/EK). 

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja kredītspējas novērtējums liecina, ka 
patērētājs nespēs veikt kredīta atmaksu 
visā kredītlīguma darbības laikā, kreditors 
kredītu atsaka;

a) ja kredītspējas novērtējums liecina, ka 
patērētājs nespēs veikt kredītlīgumā 
noteiktās saistības, kreditoram, ja viņš 
tomēr izlemj kredītu izsniegt, jādokumentē 
šis fakts un tā pamatojums; 

Or. de

Pamatojums

Nevajadzētu ar likumu aizliegt slēgt līgumu, jo tas ir pārāk plašs aizliegums.

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja kredīta pieteikums tiek noraidīts, 
kreditors informē patērētāju par atteikuma 
iemesliem nekavējoties un bez maksas;

b) ja kredīta pieteikums tiek noraidīts, 
kreditors nekavējoties un bez maksas 
informē patērētāju par šādu atteikumu;

Or. de

Pamatojums

Nepastāv pienākums izsniegt kredītu, tādēļ nav arī pienākuma informēt par iemesliem, kādēļ 
kredīts netiek piešķirts. Kredīta nepiešķiršanas iemeslu atklāšana varētu pavērt iespējas 
krāpnieciskām darbībām kredīta pieprasīšanā.
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Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ja kredīta pieteikums tiek noraidīts 
datubāzes datu vai to trūkuma dēļ 
aplūkotajā datubāzē, kreditors 
nekavējoties un bez maksas patērētājam 
dara zināmu aplūkotās datubāzes 
nosaukumu, informāciju par tās datu 
kontrolieri, kā arī attiecīgos gadījumos 
informē patērētāju par viņa tiesībām 
piekļūt datubāzei un tiesībām labot datus 
minētajā datubāzē;

d) ja kredīta pieteikums tiek noraidīts,
pamatojoties uz datubāzē iegūtām ziņām, 
kreditors nekavējoties un bez maksas 
informē patērētāju par rezultātiem, ko 
devusi datubāzes izmantošana, un sniedz 
ziņas par izmantoto datubāzi;

Or. de

Pamatojums

Pieskaņošana direktīvai par patēriņa kredītlīgumiem.

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) Neskarot Direktīvas 95/46/EK 12. pantā 
noteiktās vispārējās piekļuves tiesības, ja 
kredīta pieteikums tiek noraidīts, 
pamatojoties uz automatizētu lēmumu vai 
lēmumu, kas balstīts uz automatizētu 
kredītspējas novērtējumu, kreditors 
nekavējoties un bez maksas to dara zināmu 
patērētājam, kā arī izskaidro patērētājam 
automatizēta lēmumu pieņemšanas 
procesa loģiku;

e) neskarot Direktīvas 95/46/EK 12. pantā 
noteiktās vispārējās piekļuves tiesības, ja 
kredīta pieteikums tiek noraidīts, 
pamatojoties uz automatizētu lēmumu vai 
lēmumu, kas balstīts uz automatizētu 
kredītspējas novērtējumu, kreditors 
nekavējoties un bez maksas to dara zināmu 
patērētājam;

Or. de
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Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) patērētājam ir iespēja pieprasīt, lai šāds 
lēmums tiktu pārskatīts manuāli.

f) patērētāja uzmanība jāvērš uz to, ka 
pastāv iespēja automatizēto lēmumu par 
kredīta pieteikuma noraidīšanu pārskatīt 
manuāli; ar to gan nenosaka kreditora 
pienākumu veikt šādu pārskatīšanu;

Or. de

Pamatojums

Patērētājam ne vien jādod iespēja „pieprasīt”, bet arī jāvērš viņa uzmanība uz šādu iespēju. 
Kreditoram nav pienākuma šādu pārskatīšanu veikt. Tas varētu rasties konkurences iespaidā.

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Papildus pietērētāja kredītspējas 
novērtējumam dalībvalstis nodrošina, ka 
kreditori un kredīta starpnieki iegūst 
vajadzīgo informāciju par patērētāja 
personisko un finanšu situāciju, viņa 
vēlmēm un mērķiem, un izvērtē pietiekami 
lielu kredītlīgumu skaitu no sava 
produktu klāsta, lai noteiktu tos, kas 
patērētājam nav nepiemēroti, ņemot vērā 
viņa vajadzības, finanšu situāciju un 
personīgos apstākļus. Šādi apsvērumi 
balstāmi uz konkrētajam laikposmam 
atbilstoši atjauninātu informāciju, kā arī 
uz pamatotiem pieņēmumiem saistībā ar 
patērētāja situāciju plānotā kredītlīguma 
darbības laikā.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Šis punkts jāsvītro datu aizsardzības noteikumu apsvērumu dēļ.

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 26. pantu un ievērojot 
27. panta un 28. panta nosacījumus, 
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras definēt 
un grozīt tos kritērijus, kas ņemami vērā 
kredītspējas novērtēšanas procesā, kā 
noteikts šā panta 1. punktā, kā arī, lai 
nodrošinātu to, ka kredītprodukti nav 
patērētājam nepiemēroti, kā noteikts šā 
panta 4. punktā.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētāji 
kreditoriem un atbilstošā gadījumā 
kredīta starpniekiem sniedz pilnīgu un 
patiesu informāciju par savu finanšu 
situāciju un personīgajiem apstākļiem 
kredīta pieteikuma procesa kontekstā. 
Šāda informācija vajadzības gadījumā 
jāpamato ar dokumentāriem 
pierādījumiem no neatkarīgi 
pārbaudāmiem avotiem.

1. Kreditors vai kredīta starpnieks 
patērētājam laikus dara zināmu 
informāciju, tostarp attiecīgos gadījumos 
no neatkarīgi pārbaudāmiem avotiem, kas 
jāiesniedz noteiktā termiņā un kas 
kreditoram nepieciešama, lai viņš varētu 
veikt sīku patērētāja kredītspējas 
novērtējumu un pieņemt lēmumu par 
kredīta piešķiršanu vai atteikumu.

Or. de
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Pamatojums

Pieskaņošana direktīvai par patēriņa kredītlīgumiem.

Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz informāciju, kas 
patērētājam jānodrošina, lai kreditors 
varētu veikt sīku patērētāja kredītspējas 
novērtējumu un pieņemt lēmumu par 
kredīta piešķiršanu, dalībvalstis 
nodrošina, ka kreditori pirmslīguma 
stadijā patērētajam skaidri norāda, kāda 
informācija jāiesniedz, tostarp attiecīgos 
gadījumos no neatkarīgi pārbaudāmiem 
avotiem. Dalībvalstis arī nodrošina, ka 
kreditori patērētājam norāda precīzu 
šādas informācijas iesniegšanas termiņu.

svītrots

Turklāt dalībvalstis nodrošina, ka 
gadījumos, kad patērētājs izvēlas 
neiesniegt kredītspējas novērtēšanai 
vajadzīgo informāciju, kreditors vai 
kredīta starpnieks brīdina patērētāju, ka 
tie nespēj veikt kredītspējas novērtēšanu, 
un tādēļ kredītu var nepiešķirt. Šo 
brīdinājumu var sniegt standarta formātā.

Or. de

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 26. pantu un ievērojot 
27. panta un 28. panta nosacījumus, 

svītrots
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Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras definēt 
vienotus kredītreģistrācijas kritērijus un 
datu apstrādes nosacījumus, kas 
piemērojami šā panta 1. punktā 
minētajām datubāzēm.
Konkrētāk, šādos deleģētajos aktos 
nosaka šādām datubāzēm piemērojamo 
reģistrācijas slieksni un sniedz šādās 
datubāzēs izmantoto pamatjēdzienu 
saskaņotas definīcijas .

Or. de

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs direktīvas mērķiem "konsultācijas" ir 
no kredīta piešķiršanas neatkarīgs 
pakalpojums. Šāds pakalpojums var tikt 
piedāvāts kā konsultācija tikai tad, ja 
patērētājam ir skaidri pakalpojuma 
sniedzēja atalgojuma principi.

1. Saskaņā ar šo direktīvu „konsultācijas” 
ir no kredīta piešķiršanas neatkarīgs 
pakalpojums. Īpašu maksu par 
konsultācijām var pieprasīt tikai tad, ja 
patērētājs iepriekš ir informēts par 
pienākumu veikt šādu samaksu un par tās 
aprēķināšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – a pakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apsver pietiekami lielu tirgū pieejamo 
kredītlīgumu skaitu, kas ļautu ieteikt 
patērētāja vajadzībām, finanšu situācijai un 
personiskajai situācijai vispiemērotākos 
kredītlīgumus.

a) apsver pietiekami lielu pieejamo 
kredītlīgumu skaitu, kas ļautu ieteikt 
patērētāja vajadzībām, finanšu situācijai un 
personiskajai situācijai vispiemērotākos 
kredītlīgumus, vienlaikus informējot 
patērētāju, ja vērā tiek ņemts tikai viena 
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kreditora produktu piedāvājums;

Or. de

Grozījums Nr. 80

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var noteikt, ka 1. punktā 
noteikto tiesību izmantošana iespējama, 
ievērojot konkrētus nosacījumus. Šādi 
nosacījumi var ietvert tiesību izmatošanas 
laika ierobežojumu, atšķirīgus noteikumus 
atkarībā no aizņēmuma procentu likmes 
veida vai ierobežojumus attiecībā uz 
apstākļiem, kuros šīs tiesības var izmantot. 
Dalībvalstis var arī noteikt, ka kreditors ir 
tiesīgs saņemt taisnīgu un objektīvi 
pamatotu kompensāciju par iespējamām 
izmaksām, kas tieši saistītas ar kredīta 
pirmstermiņa atmaksu. Jebkurā gadījumā, 
ja pirmstermiņa atmaksa notiek laikposmā, 
kuram noteikta aizņēmuma likme, 
dalībvalstis var paredzēt, ka šo tiesību 
īstenošana atkarīga no patērētāja īpašas 
ieinteresētības.

2. Dalībvalstis var noteikt, ka 1. punktā 
noteikto tiesību izmantošana iespējama, 
ievērojot konkrētus nosacījumus. Šādi 
nosacījumi var ietvert tiesību izmatošanas 
laika ierobežojumu, atšķirīgus noteikumus 
atkarībā no aizņēmuma procentu likmes 
veida vai ierobežojumus attiecībā uz 
apstākļiem, kuros šīs tiesības var izmantot. 
Dalībvalstis var arī noteikt, ka kreditors ir 
tiesīgs saņemt taisnīgu un objektīvi 
pamatotu kompensāciju par iespējamām 
izmaksām, tostarp zaudētajiem procentu 
ieņēmumiem, kas tieši saistītas ar kredīta 
pirmstermiņa atmaksu. Jebkurā gadījumā, 
ja pirmstermiņa atmaksa notiek laikposmā, 
kuram noteikta aizņēmuma likme, 
dalībvalstis var paredzēt, ka šo tiesību 
īstenošana atkarīga no patērētāja īpašas 
ieinteresētības.

Ja dalībvalstis paredz šādus nosacījumus, 
tie nedrīkst padarīt 1. punktā minēto 
tiesību izmantošanu patērētājam pārāk 
sarežģītu vai apgrūtinošu.

Ja dalībvalstis paredz šādus nosacījumus, 
1. punktā minēto patērētāju tiesību 
izmantošanu nedrīkst padarīt pārāk 
sarežģītu vai pārmērīgi apgrūtināt ar 
nosacījumiem, kas pārsniedz iepriekš 
minētās prasības.

Or. de

Pamatojums

Ar šo novērš juridiskas neskaidrības. Turklāt būtu pareizi izrādīt uzticēšanos dalībvalstu 
likumdevējiem.
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Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai tiek deleģētas pilnvaras 
pieņemt un attiecīgos gadījumos grozīt 
regulatīvos tehniskos standartus, lai 
noteiktu minimālo summu, par kuru 
apdrošināma 1. punkta b) apakšpunktā 
minētā profesionālās darbības civiltiesiskā 
atbildība vai līdzvērtīga garantija.

svītrots

Pirmajā apakšpunktā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus pieņem saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1093/2010 noteikumiem 
no 10. līdz 14. pantam.
EBI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektu, kurā paredz 1. panta 
b) apakšpunktā minēto profesionālās 
darbības civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas vai līdzvērtīgas garantijas 
minimālo summu, un kurš jāiesniedz 
Komisijā [6 mēnešu laikā no priekšlikuma 
pieņemšanas]. EBI pārskata un 
nepieciešamības gadījumā izstrādā 
regulatīvo tehnisko standartu projektu, ar 
kuru groza 1. panta b) apakšpunktā 
minēto profesionālās darbības 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
vai līdzvērtīgas garantijas minimālo 
summu, un kurš pirmo reizi jāiesniedz 
Komisijā [4 gadu laikā no direktīvas 
stāšanās spēkā] un turpmāk ik pa diviem 
gadiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot licences anulēšanas 
procedūras vai dalībvalstu tiesības 
piespriest kriminālsodus, dalībvalstis 
saskaņā ar saviem tiesību aktiem 
nodrošina, ka var veikt attiecīgos 
administratīvos pasākumus vai piemērot 
administratīvus sodus atbildīgajām 
personām, ja nav ievēroti noteikumi, kas 
pieņemti, īstenojot šo direktīvu.
Dalībvalsts nodrošina, ka šie pasākumi ir 
efektīvi, samērīgi un preventīvi.

Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par to valsts
noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu sankciju īstenošanu. Šādām 
sankcijām ir jābūt iedarbīgām, samērīgām 
un atturošām.

Dalībvalstis paredz sankcijas un veic 
vajadzīgos pasākumus, lai šīs sankcijas 
tiktu īstenotas, ja patērētāji apzināti 
sniedz nepilnīgu vai nepatiesu 
informāciju, lai iegūtu labvēlīgu 
kredītspējas novērtējumu, ja pilnīgas un 
patiesas informācijas iesniegšanas 
rezultātā kredītspējas novērtējums būtu 
bijis negatīvs, un tādēļ patērētāji nespēj 
pildīt līguma nosacījumus.

Or. de

Pamatojums

Pieskaņošana direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 23. pantam.

Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgā 
kompetentā iestāde dara zināmus 
atklātībai jebkuru pasākumu vai sodu, ko 
piemēro par tādu noteikumu 

svītrots
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neievērošanu, kas ir pieņemti, īstenojot šo 
direktīvu, izņemot gadījumus, kad šādu 
pasākumu vai sodu nodošana atklātībai 
varētu radīt nopietnus traucējumus 
finanšu tirgos vai nesamērīgu kaitējumu 
iesaistītajām pusēm.

Or. de

Pamatojums

Sk. direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 23. pantu. Šo pasākumu vai sankciju mērķim 
nevajadzētu būt kādu kaunināt.

Grozījums Nr. 84

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek izveidotas 
pienācīgas un efektīvas sūdzību un tiesību 
aizsardzības procedūras strīdu izšķiršanai 
ārpustiesas kārtībā starp kreditoriem un 
patērētājiem, kredīta starpniekiem un 
patērētājiem attiecībā uz šajā regulā 
noteiktajām tiesībām un pienākumiem, 
attiecīgā gadījumā izmantojot esošās 
struktūras. Dalībvalstis arī nodrošina, ka 
visi kreditori un kredīta starpnieki 
pakļaujas vienai vai vairākām šādām
iestādēm, kas īsteno minētās sūdzību un 
tiesību aizsardzības procedūras.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ir pieejamas 
atbilstīgas un efektīvas ārpustiesas strīdu 
izšķiršanas procedūras, lai varētu izšķirt 
patērētāju strīdus par kredītlīgumiem.
Tam attiecīgā gadījumā jāizmanto esošās 
struktūras.

Or. de

Pamatojums
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Grozījums Nr. 85

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina minēto 
organizāciju aktīvu sadarbību pārrobežu 
strīdu izšķiršanā.

2. Dalībvalstis rosina šīs struktūras 
sadarboties, lai izšķirtu arī pārrobežu 
strīdus par kredītlīgumiem.

Or. de

Pamatojums

Pieskaņošana direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 24. pantam.

Grozījums Nr. 86

Direktīvas priekšlikums
26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz neierobežotu laiku pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisiju pilnvaro pieņemt 
6. panta 4. punktā, 8. panta 4. punktā, 
9. panta 3. punktā, 10. panta 3. punktā, 
14. panta 5. punktā un 16. panta 
2. punktā minētos deleģētos tiesību aktus.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šā panta 
nosacījumus.

2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
tiesību aktu, tā par to vienlaikus paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

2. Pilnvaras pieņemt 9. panta 3. punkta d) 
un e) apakšpunktā un 12. panta 5. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku no *.

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 27. un 
28. pantā paredzētos nosacījumus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā brīdī var atsaukt 9. panta 
3. punkta d) un e) apakšpunktā un 
12. panta 5. punktā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
norādīta lēmumā par atsaukšanu. Šāds 
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lēmums neskar jau spēkā esošo deleģēto 
aktu likumību.
3.a Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
tiesību aktu, tā vienlaikus to paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
3.b Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā 
ar 9. panta 3. punkta d) un 
e) apakšpunktu un 12. panta 5. punktu, 
stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešu laikā 
pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam 
un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus vai ja 
līdz minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju, ka tie iebildumus 
neizteiks. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo laikposmu 
pagarina par diviem mēnešiem.
_______________
 Šīs direktīvas spēkā stāšanās datums.

Or. de

Grozījums Nr. 87

Direktīvas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants svītrots
Deleģējuma atsaukšana

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 6. panta 4. punktā, 
8. panta 4. punktā, 9. panta 3. punktā, 
10. panta 3. punktā, 14. panta 5. punktā 
un 16. panta 2. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu.
2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšēju 
procedūru, lai nolemtu, vai atsaukt 
pilnvaru deleģējumu, vismaz vienu mēnesi 
pirms galīgā lēmuma pieņemšanas 
informē otru likumdevēju un Komisiju, 
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norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu 
tikt atsauktas, kā arī atsaukšanas 
iemeslus.
3. Lēmums par atsaukšanu izbeidz 
attiecīgajā lēmumā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nekavējoties vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo 
deleģēto aktu derīgumu. Lēmumu publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. de

Pamatojums

Pielāgošana plānotajai svītrošanai.

Grozījums Nr. 88

Direktīvas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants svītrots
Iebildumi pret deleģētiem aktiem

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. 
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu pagarina par vienu 
mēnesi.
2. Ja, beidzoties 1. punktā minētajam 
periodam, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav iebildusi pret deleģēto tiesību 
aktu, to publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī un tas stājas spēkā 
tajā norādītajā datumā. Deleģēto aktu var 
publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī un tas var stāties spēkā pirms 
minētā perioda beigām, ja gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome informējušas 
Komisiju par saviem plāniem necelt 
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iebildumus.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
iebilst pret pieņemto deleģēto aktu 
1. punktā minētajā laikposmā, tas nestājas 
spēkā. Iestāde, kas izsaka iebildumus pret 
deleģēto aktu, izklāsta to pamatojumu.

Or. de

Grozījums Nr. 89

Direktīvas priekšlikums
29. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas obligātais raksturs Saskaņošana un šīs direktīvas obligāta 
piemērošana

Or. de

Pamatojums

Sk. direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 22. pantu.

Grozījums Nr. 90

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Ciktāl šajā direktīvā iekļauti saskaņoti 
noteikumi, dalībvalstis savos tiesību aktos 
nedrīkst saglabāt vai ieviest noteikumus, 
kas atšķiras no šajā direktīvā 
paredzētajiem.

Or. de

Pamatojums

Pieskaņošana direktīvai par patēriņa kredītlīgumiem. 
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Grozījums Nr. 91

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis īsteno nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka patērētāji 
nezaudē direktīvā piešķirto aizsardzību, ja 
par tiesību aktiem, kurus piemēro 
kredītlīgumam, izvēlēti trešās valsts tiesību 
akti.

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka patērētāji nezaudē šīs 
direktīvas piešķirto aizsardzību tādēļ, ka 
par kredītlīgumiem piemērojamiem tiesību 
aktiem ir izvēlēti trešās valsts tiesību akti, 
ja kredītlīgumam ir cieša saistība ar 
vienas vai vairāku dalībvalstu teritorijām.

Or. de

Pamatojums

Pieskaņošana direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 22. panta 4. punktam.

Grozījums Nr. 92

Direktīvas priekšlikums
30.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30.a pants
Pārejas perioda pasākumi

Šo direktīvu nepiemēro kredītlīgumiem, 
kas jau ir spēkā dienā, kad stājas spēkā 
valstu noteiktie īstenošanas pasākumi.

Or. de

Pamatojums

Pieskaņošana direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem 30. pantam.
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Grozījums Nr. 93

Direktīvas priekšlikums
1 pielikums – II iedaļa – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) kredītlīgumiem, kuriem fiksētā 
aizņēmuma likme ir noteikta attiecībā uz 
sākotnējo laikposmu, kura beigās nosaka 
jaunu aizņēmuma likmi un to turpmāk 
periodiski atjaunina atbilstīgi saskaņotam 
rādītājam, gada procentu likmi aprēķina, 
pamatojoties uz pieņēmumu, ka fiksētā
aizņēmuma likmes laikposma beigās 
aizņēmuma likme ir tāda pati kā gada 
procentu likmes aprēķināšanas laikā, 
pamatojoties uz saskaņotā rādītāja vērtību 
attiecīgā laikā.

j) kredītlīgumiem, kuriem fiksētā 
aizņēmuma likme ir noteikta attiecībā uz 
sākotnējo laikposmu, kura beigās nosaka 
jaunu aizņēmuma likmi un to turpmāk 
periodiski atjaunina atbilstīgi saskaņotam 
rādītājam, gada procentu likmi aprēķina, 
pamatojoties uz pieņēmumu, ka fiksētās
aizņēmuma likmes laikposma beigās 
aizņēmuma likme ir tāda pati kā gada 
procentu likmes aprēķināšanas laikā, 
pamatojoties uz saskaņotā rādītāja vērtību 
attiecīgā laikā, taču tā nav mazāka par 
fiksēto aizdevuma procentu likmi. 

Or. de

Pamatojums

Pielāgošana ierosinātajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 94

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – A daļa – ESIL modeļa veidlapa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Procentu likme 3. Procentu likme

EGPL ir aizdevuma kopējās izmaksas, kas 
izteiktas kā gada procentu likme. EGPL 
tiek uzrādīts, lai Jūs varētu salīdzināt 
dažādus piedāvājumus. Jūsu aizdevuma 
piemērojamā EGPL ir [EGPL]. Tajā 
ietverti:

EGPL ir aizdevuma kopējās izmaksas, kas 
izteiktas kā gada procentu likme. EGPL 
tiek uzrādīts, lai Jūs varētu salīdzināt 
dažādus piedāvājumus. Jūsu aizdevuma 
piemērojamā EGPL ir [EGPL]. Tajā 
ietverti:

Procentu likme [vērtība procentos] Aizdevuma procentu likme [vērtība 
procentos]

[Citi EGPL komponenti] [Citi EGPL komponenti]

Or. de
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Grozījums Nr. 95

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – A daļa – ESIL modeļa veidlapa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Pirmstermiņa atmaksa 8. Pirmstermiņa atmaksa
(Attiecīgos gadījumos) Jūs nevarat šo 
aizdevumu atmaksāt pirms termiņa.

(Attiecīgos gadījumos) Jūs nevarat šo 
aizdevumu atmaksāt pirms termiņa.

(Attiecīgos gadījumos) Jūs varat veikt šā 
aizdevuma pilnīgu vai daļēju pirmstermiņa 
atmaksu.

(Attiecīgos gadījumos) Jūs varat veikt šā 
aizdevuma pilnīgu vai daļēju pirmstermiņa 
atmaksu.

(Attiecīgos gadījumos) [Nosacījumi] (Attiecīgos gadījumos) [Nosacījumi]
[Procedūra] [Procedūra]

(Attiecīgos gadījumos) Papildmaksa par 
aizņēmuma pirmstermiņa atmaksu:

(Attiecīgos gadījumos) Kompensācija:

(Attiecīgos gadījumos) Gadījumā, ja 
vēlaties atmaksāt aizdevumu pirms 
termiņa, lūdzam sazināties ar mums, lai 
pārliecinātos par attiecīgajā laikposmā 
piemērojamo papildmaksas apmēru.

(Attiecīgos gadījumos) Gadījumā, ja 
vēlaties atmaksāt aizdevumu pirms 
termiņa, lūdzam sazināties ar mums, lai 
pārliecinātos par attiecīgajā laikposmā 
piemērojamās kompensācijas saistībā 
radītajām izmaksām un zaudētajiem 
procentu ieņēmumiem apmēru.

Or. de

Grozījums Nr. 96

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – A daļa – ESIL modeļa veidlapa – 14. punkts – otrais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(Attiecīgos gadījumos) Aizdevuma 
procentu likme visā aizņēmuma laikā nav 
nemainīga.

(Attiecīgos gadījumos) Aizdevuma 
procentu likme visā aizņēmuma laikā nav 
nemainīga. Pēc fiksētās procentu likmes 
perioda beigām tā var ievērojami pieaugt.

Or. de
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Grozījums Nr. 97

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – A daļa – ESIL modeļa veidlapa – 14. punkts – piektais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jums būs jāsedz arī citi nodokļi un 
izmaksas (attiecīgos gadījumos), 
piemēram, maksājumi notāram.

Jums būs jāsedz arī citi ar 
kredītnodrošinājumu saistīti nodokļi un 
izmaksas (attiecīgos gadījumos), 
piemēram, reģistrācijas maksas un
maksājumi notāram.

Or. de

Grozījums Nr. 98

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – A daļa – ESIL modeļa veidlapa – 14. punkts – septītais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(Attiecīgos gadījumos) Ja maksājumus 
neveiksiet, jūsu mājokli var atsavināt.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Pielāgošana ierosinātajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 99

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – A daļa – ESIL modeļa veidlapa – 14. punkts – astotais ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja patērētāja veiktos maksājumus tūlīt 
nenovirza kredīta kopsummas atbilstīgai 
amortizācijai, bet izmanto kapitāla 
uzkrāšanai, informācijā skaidri un 
lakoniski norāda, ka kredītlīgums vai 
papildlīgums negarantē kredīta 
kopsummas atmaksu saskaņā ar 
kredītlīgumu, ja vien šāda garantija 
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netiek dota.

Or. de

Grozījums Nr. 100

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – B daļa – 3. sadaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Papildus procentu likmei uzskaita visas 
parējās EGPL iekļautās izmaksas (norāda 
nosaukumu un apmēru procentos). Ja nav 
iespējams vai nav jēgas norādīt procentu 
likmi katrai no šīm izmaksām atsevišķi, 
kreditors norāda kopējo procentu likmi.

(1) Papildus aizņēmuma procentu likmei 
uzskaita visas parējās EGPL iekļautās 
izmaksas (norāda nosaukumu un apmēru 
procentos). Ja nav iespējams vai nav jēgas 
norādīt procentu likmi katrai no šīm 
izmaksām atsevišķi, kreditors norāda 
kopējo procentu likmi. Ja fiksētā 
aizņēmuma procentu likme ir noteikta 
attiecībā uz sākotnējo laikposmu, kura 
beigās to atjaunina atbilstīgi saskaņotam 
rādītājam, informācijā skaidri norāda, ka 
aizņēmuma procentu likme un faktiskā 
gada procentu likme var ievērojami 
pārsniegt fiksēto aizņēmuma procentu 
likmi un sākotnējo faktisko gada procentu 
likmi.

Or. de

Grozījums Nr. 101

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – B daļa – 8. sadaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ja par kredīta pirmstermiņa atmaksu 
paredzēta papildmaksa, kreditors uz to 
vērš aizņēmēja uzmanību un norāda 
attiecīgo summu. Gadījumos, kad
papildmaksas apmērs par kredīta 
pirmstermiņa atmaksu atkarīgs no 
vairākiem faktoriem, piemēram, no jau 
atmaksātās kredīta summas vai 

(2) Ja par kredīta pirmstermiņa atmaksu 
paredzēta kompensācija, kreditors uz to 
vērš aizņēmēja uzmanību un norāda šādas
kompensācijas apmēru. Ja kompensācijas
apmērs ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, 
piemēram, no jau atmaksātās kredīta 
summas vai pirmstermiņa atmaksas brīdī 
spēkā esošās procentu likmes, kreditors 
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pirmstermiņa atmaksas brīdī spēkā esošās 
procentu likmes, kreditors norāda, kādā 
veidā tiks aprēķināta šī papildmaksa. 
Kreditors tad pievieno vismaz divus 
ilustratīvus piemērus, lai aizņēmējam 
parādītu papildmaksas apjomu dažādu 
varbūtējo scenāriju gadījumā.

norāda, kādā veidā tiks aprēķināta šī 
kompensācija. Kreditors tad pievieno 
vismaz divus ilustratīvus piemērus, lai 
aizņēmējam parādītu kompensācijas
apjomu dažādu varbūtējo scenāriju 
gadījumā.

Or. de

Pamatojums

Pielāgošana ierosinātajiem grozījumiem.


