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KORTFATTAD MOTIVERING

Det har hittills inte funnits några rättsliga bestämmelser i EU om bostadslån. Något som 
emellertid bör nämnas är den frivilliga uppförandekoden för bostadslån från mars 2011 
(kommissionens rekommendation 2001/193/EG). Bestämmelserna i 
konsumentkreditdirektivet (2008/48/EG) omfattar inte hypotekslån. En del medlemsstater har 
emellertid genomfört en del av bestämmelserna i detta direktiv även för hypotekslån.

Marknaderna för hypotekslån är av stor betydelse på den inre marknaden, men är i mycket 
liten utsträckning eller inte alls integrerade. Utöver de allmänt förekommande svårigheter som 
uppkommer vid gränsöverskridande låntagande – även vid konsumentkrediter – såsom 
språkproblem, skillnader i finansieringskultur och förtroendeförhållanden som finns i den 
regionala miljön, tillkommer i samband med hypotekslån ytterligare hinder, i synnerhet stora 
skillnader i medlemsstaternas fastighetsrätt, värderingsregler, bestämmelser om 
fastighetsregister och hypotekslagstiftning samt i bestämmelserna om utsökning.  Dessa 
hinder behandlas inte i förslaget till direktiv och kommer inte att kunna undanröjas på 
medellång sikt. Man måste därför hålla med kommissionen om att möjligheterna att inrätta 
en inre marknad är mycket begränsade, särskilt på konsumentsidan, och att en harmonisering 
bör ske med försiktighet och att endast en viss ram bör utarbetas. Med tanke på finanskrisen 
är dessutom andra initiativ inom ramen för kapitalmarknadslagstiftningen av större betydelse 
än föreliggande förslag.

Från konsumentskyddssynpunkt bör det först och främst påpekas att ett husköp och 
finansieringen av detta köp är den största investeringen som många gör i livet, och att de 
därför behöver skydd. I regel är människor medvetna om konsekvenserna av transaktionen, de 
informerar sig och söker rådgivning. När det gäller en konsumentkredit handlar det däremot 
snarare om en massmarknad med standardiserade produkter som även kan användas 
gränsöverskridande, och om faran för att oerfarna konsumenter ger sig in i transaktioner utan 
att tänka sig för. När det gäller bostads- och hypotekslån är däremot utgångspunkten att det 
bör läggas större vikt vid att garantera ett brett produktutbud, avtalsfrihet för omdömesgilla 
medborgare och konkurrens mellan tillhandahållarna.

Konsumentens möjligheter att ta hänsyn till de särskilda förhållandena i sin specifika situation 
genom individuella avtalsbestämmelser med kreditgivaren, ibland med stöd av en opartisk 
rådgivare, bör inte inskränkas genom förhastade regleringar på EU-nivå, i synnerhet som de 
gränsöverskridande effekterna är begränsade.

Trots dessa skillnader mellan sektorn som omfattas av konsumentkreditdirektivet och det 
föreslagna direktivet om bostads- och hypotekslåneavtal, bör det påpekas att bestämmelserna 
visserligen inte måste vara identiska, men att om samma sakförhållande ska regleras bör inte 
två olika bestämmelser fastställas om samma punkt.

Många medlemsstater har genomfört bestämmelserna i konsumentkreditdirektivet på 
ett sådant sätt att de även gäller för hypotekslån. Hänsyn bör tas till detta.

Med tanke på finansmarknadens stabilitet är bestämmelser som är striktare än 
bestämmelserna i konsumentkreditdirektivet överflödiga, eftersom redan beslutade åtgärder 
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om till exempel banktillsyn, kapitalkrav och värdepapperiseringar också är tillämpliga, och 
dessa är instrument som är mer lämpade för detta ändamål. I detta sammanhang hänvisar 
föredraganden till kommissionens förslag av den 20 juli 2011 om genomförandet av 
rekommendationen från Baselkommittén för banktillsyn (Basel III)1.

Medan kommissionen i sina grön- och vitböcker har använt uttrycket ”hypotekslån” benämns 
föreliggande förslag till direktiv ”direktiv om bostadslåneavtal”. Denna formulering är lika 
vilseledande som artikel 1. Även om det inte framgår vid första anblicken omfattar förslaget 
endast konsumentkreditavtal, men långt ifrån bara bostadslåneavtal, utan även alla 
konsumentkreditavtal som innebär en kredit mot säkerhet i fast egendom, även när dessa är 
avsedda att finansiera till exempel stora kontorskomplex, köp av personbil, aktier eller till och 
med en kontokredit, vilket är fullt möjligt i vissa medlemsstater. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets direktiv om 
bostadslåneavtal

Europaparlamentets och rådets direktiv om 
bostads- och hypotekslåneavtal 
(Detta ändringsförslag gäller 
genomgående i texten.) Om ändringen 
antas ska hela texten anpassas 
i överensstämmelse härmed)

Or. de

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I mars 2003 inledde kommissionen en 
process för att kartlägga och bedöma 

(1) I mars 2003 inledde kommissionen en 
process för att kartlägga och bedöma 

                                               
1 KOM(2011)0453, KOM(2011)0452.
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effekterna av hinder på den inre marknaden 
för bostadslåneavtal. Under 2007 antog 
den en vitbok om integreringen av 
marknaden för hypotekslån i EU. I 
vitboken angav kommissionen att den 
avser att genomföra en konsekvensanalys 
bl.a. av de politiska alternativen för 
information innan avtal ingås, 
kreditdatabaser, kreditvärdighet, effektiv 
ränta och rådgivning. Kommissionen har 
även inrättat en expertgrupp om 
kredithistorik för att bistå kommissionen 
vid utarbetandet av åtgärder för att 
förbättra kredituppgifternas tillgänglighet, 
jämförbarhet och fullständighet. Därutöver 
har undersökningar inletts om den funktion 
som kreditförmedlare liksom andra 
tillhandahållare av bostadslåneavtal än 
kreditinstitut har och om deras verksamhet.

effekterna av hinder på den inre marknaden 
för bostads- och hypotekslåneavtal. Under 
2007 antog den en vitbok om integreringen 
av marknaden för hypotekslån i EU. I 
vitboken angav kommissionen att den 
avser att genomföra en konsekvensanalys 
bl.a. av de politiska alternativen för 
information innan avtal ingås, 
kreditdatabaser, kreditvärdighet, effektiv
ränta och rådgivning. Kommissionen har 
även inrättat en expertgrupp om 
kredithistorik för att bistå kommissionen 
vid utarbetandet av åtgärder för att 
förbättra kredituppgifternas tillgänglighet, 
jämförbarhet och fullständighet. Därutöver 
har undersökningar inletts om den funktion 
som kreditförmedlare liksom andra 
tillhandahållare av bostads- och 
hypotekslåneavtal än kreditinstitut har och 
om deras verksamhet.

Or. de

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt fördraget ska den inre 
marknaden omfatta ett område utan inre 
gränser, där fri rörlighet för varor och 
tjänster samt etableringsfrihet säkerställs. 
För att främja gränsöverskridande 
verksamhet och skapa en inre marknad för 
bostadslån är det mycket viktigt att en 
öppnare och effektivare kreditmarknad 
utvecklas på det området. Det råder 
avsevärda skillnader i lagstiftningen mellan 
de olika medlemsstaterna när det gäller 
affärsmetoderna för beviljande av 
bostadslån samt regleringen och 
övervakningen av kreditförmedlare och 
andra tillhandahållare av bostadslån än 
kreditinstitut. Dessa skillnader skapar 

(2) Enligt fördraget ska den inre 
marknaden omfatta ett område utan inre 
gränser, där fri rörlighet för varor och 
tjänster samt etableringsfrihet säkerställs. 
För att främja gränsöverskridande 
verksamhet och skapa en inre marknad för 
bostads- och hypotekslån är det mycket 
viktigt att en transparentare och effektivare 
kreditmarknad utvecklas på det området. 
Det råder avsevärda skillnader i 
lagstiftningen mellan de olika 
medlemsstaterna när det gäller 
affärsmetoderna för beviljande av bostads-
och hypotekslån samt regleringen och 
övervakningen av kreditförmedlare och 
andra tillhandahållare av bostadslån än 
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hinder som hämmar verksamheten över 
nationsgränserna på utbuds- och 
efterfrågesidan och därmed minskar 
konkurrensen och urvalet på marknaden, 
vilket leder till ökade utlåningskostnader 
för tillhandahållarna och till och med 
hindrar dem från att bedriva verksamhet.

kreditinstitut. Dessa skillnader skapar 
hinder som hämmar verksamheten över 
nationsgränserna på utbuds- och 
efterfrågesidan och därmed minskar 
konkurrensen och urvalet på marknaden, 
vilket leder till ökade utlåningskostnader 
för tillhandahållarna och till och med 
hindrar dem från att bedriva verksamhet.

Or. de

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) På de områden som inte omfattas av 
detta direktiv bör det stå medlemsstaterna 
fritt att behålla eller införa andra nationella 
bestämmelser. Medlemsstaterna bör kunna 
behålla eller införa nationella 
bestämmelser på områden som avtalsrätt 
rörande kreditavtalens giltighet, 
fastighetsvärdering, fastighetsregistrering, 
information i samband med avtal, frågor 
efter det att avtal ingås och hantering av 
betalningsförsummelse.

(7) På de områden som inte omfattas av 
detta direktiv bör det stå medlemsstaterna 
fritt att behålla eller införa andra nationella 
bestämmelser. Medlemsstaterna bör 
särskilt kunna behålla eller införa 
nationella bestämmelser på områden som 
avtalsrätt rörande kreditavtalens giltighet, 
sakrätt, fastighetsvärdering, 
fastighetsregistrering, information i 
samband med avtal, frågor efter det att 
avtal ingås och hantering av 
betalningsförsummelse.

Or. de

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Syftet med detta direktiv är att se till att 
alla krediter som ges till konsumenter har 
en hög skyddsnivå. Det bör därför vara 
tillämpligt på krediter för vilka det som 

(9) Syftet med detta direktiv är att se till att 
alla krediter som ges till konsumenter har 
en hög skyddsnivå. Det bör därför vara 
tillämpligt på konsumentkreditavtal för 
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säkerhet finns en fastighet eller krediter 
som används för fastighetsförvärv i några 
medlemsstater och krediter för renovering 
av bostadsfastighet som inte omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 
om konsumentkreditavtal och om 
upphävande av rådets 
direktiv 87/102/EEG, som föreskriver 
regler på unionsnivå för 
konsumentkreditavtal. Detta direktiv bör 
vidare inte vara tillämpligt på vissa typer 
av kreditavtal där krediten beviljas en 
arbetstagare av dennes arbetsgivare på
särskilda villkor, vilket redan omfattas av 
direktiv 2008/48/EG. 

vilka det som säkerhet finns ett hypotek 
eller vilka är avsedda att finansiera
fastigheter i några medlemsstater och 
krediter för renovering av bostadsfastighet 
som inte omfattas av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/48/EG av den 
23 april 2008 om konsumentkreditavtal och 
om upphävande av rådets 
direktiv 87/102/EEG, som föreskriver 
regler på unionsnivå för 
konsumentkreditavtal. Detta direktiv bör 
vidare inte vara tillämpligt på vissa typer 
av kreditavtal där krediten beviljas en 
arbetstagare av dennes arbetsgivare på
särskilda villkor, vilket redan omfattas av 
direktiv 2008/48/EG. 

Or. de

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Dessutom bör detta direktiv i 
överensstämmelse med 
direktiv 2008/48/EG inte tillämpas på 
bostads- och hypotekslåneavtal på över 
2 miljoner EUR. Direktivet ska inte heller 
tillämpas på avtal om betalningsanstånd, 
hyres- eller leasingavtal, kreditavtal i 
form av kontokredit, ränte- och avgiftsfria 
kreditavtal, kreditavtal vilka ingås med 
värdepappersföretag, kreditavtal som är 
resultatet av en förlikning, kreditavtal 
som avser ett kostnadsfritt 
betalningsanstånd, som beviljas en 
begränsad målgrupp enligt en 
lagbestämmelse.

Or. de
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Samtidigt är det viktigt att beakta 
bostadslåneavtals särskilda egenskaper som 
motiverar ett annat tillvägagångssätt. Med 
tanke på de konsekvenser som ett 
bostadslåneavtal kan få för konsumenten 
och på avtalets beskaffenhet bör 
reklammaterial och avpassad information 
innan avtal ingås innehålla särskilda 
riskvarningar, t.ex. om innebörden och 
följderna av att ställa en säkerhet. Med 
stöd av ett redan existerande frivilligt 
initiativ inom bolånebranschen bör man 
innan avtal ingås alltid tillhandahålla 
allmän information tillsammans med den 
avpassade informationen. Vidare är det 
motiverat med ett annorlunda 
tillvägagångssätt för att dra lärdom av 
finanskrisen och se till att långivningen 
sker på ett förnuftigt sätt. I detta 
hänseende bör bestämmelserna om 
kreditprövning skärpas jämfört med 
konsumentkrediter, kreditförmedlare bör 
ge mer precis information om sin status 
och sitt förhållande till kreditgivarna för att 
synliggöra potentiella intressekonflikter, 
och alla aktörer som är involverade vid 
upprättandet av bostadslåneavtal bör på ett 
ändamålsenligt sätt vara godkända, 
registrerade och föremål för övervakning.

(14) Samtidigt är det viktigt att beakta 
bostadslåneavtals särskilda egenskaper som 
motiverar ett annat tillvägagångssätt. Med 
stöd av ett redan existerande frivilligt 
initiativ inom bolånebranschen bör man 
innan avtal ingås alltid tillhandahålla 
allmän information tillsammans med den 
avpassade informationen. Vidare är det 
motiverat med ett annorlunda 
tillvägagångssätt för att dra lärdom av 
finanskrisen och se till att långivningen 
sker på ett förnuftigt sätt. 
Kreditvärdigheten ska prövas enligt 
bestämmelserna i direktiv 2008/48/EG.
Kreditförmedlare bör ge mer precis 
information om sin status och sitt 
förhållande till kreditgivarna för att 
synliggöra potentiella intressekonflikter, 
och alla aktörer som är involverade vid 
upprättandet av bostadslåneavtal bör på ett 
ändamålsenligt sätt vara godkända, 
registrerade och föremål för övervakning.

Or. de
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det tillämpliga regelverket bör ge 
konsumenterna förtroende för att 
kreditgivare och kreditförmedlare 
tillvaratar konsumentens intresse. Kravet 
att säkra en hög grad av rättvisa, ärlighet 
och professionalism inom branschen är en 
viktig aspekt när det gäller att säkerställa 
ett sådant konsumentförtroende. Detta 
direktiv bör föreskriva att institutet ska visa 
att man besitter relevant kunskap och 
kompetens, men medlemsstaterna bör 
själva kunna införa eller behålla sådana 
krav på enskilda fysiska personer.

(16) Det tillämpliga regelverket bör ge 
konsumenterna förtroende för att 
kreditgivare och kreditförmedlare 
tillvaratar konsumentens rättigheter och 
intressen. Kravet att säkra en hög grad av 
rättvisa, ärlighet och professionalism inom 
branschen är en viktig aspekt när det gäller 
att säkerställa ett sådant 
konsumentförtroende. Detta direktiv bör 
föreskriva att institutet ska visa att man 
besitter relevant kunskap och kompetens, 
men medlemsstaterna bör själva kunna 
införa eller behålla sådana krav på enskilda 
fysiska personer.

Or. de

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Kreditgivare och kreditförmedlare 
använder ofta reklam, som i allmänhet 
innehåller särskilda villkor, för att väcka 
konsumenternas intresse för en viss 
produkt. Konsumenterna bör därför 
skyddas mot otillbörlig eller vilseledande 
reklam och ha möjlighet att jämföra 
reklam. Det är nödvändigt med särskilda 
bestämmelser om reklam för 
bostadslåneavtal och om att en förteckning 
över uppgifter ska ingå i reklam- och 
marknadsföringsmaterial som riktar sig till 
konsumenter, så att de kan jämföra olika 
erbjudanden. Dessa bestämmelser måste 
beakta bostadslåneavtals särskilda 

(17) Kreditgivare och kreditförmedlare 
använder ofta reklam, som i allmänhet 
innehåller särskilda villkor, för att väcka 
konsumenternas intresse för en viss 
produkt. Konsumenterna bör därför 
skyddas mot otillbörlig eller vilseledande 
reklam och ha möjlighet att jämföra 
reklam. Det är nödvändigt med särskilda 
slutgiltiga bestämmelser om reklam för 
bostadslåneavtal och om att en förteckning 
över uppgifter ska ingå i reklam- och 
marknadsföringsmaterial som riktar sig till 
konsumenter, i den mån som räntor och 
kostnader nämns i reklamen, så att de kan 
jämföra olika erbjudanden. Därutöver bör 
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egenskaper, t.ex. det förhållandet att 
konsumenten riskerar att förlora sin 
egendom om lånet inte betalas tillbaka. 
När det gäller reklam som inte innehåller 
någon information om kreditkostnaden 
bör medlemsstaterna i sin nationella 
lagstiftning kunna införa eller behålla 
krav på sådan information.

medlemsstaterna i sin nationella 
lagstiftning kunna införa eller behålla 
krav på sådan information. Dessa 
bestämmelser måste beakta 
bostadslåneavtals särskilda egenskaper.

Or. de

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Konsumenterna kan behöva ytterligare 
hjälp att välja vilket av de föreslagna 
kreditavtalen som bäst lämpar sig för just 
deras behov och ekonomiska situation. 
Kreditgivare och kreditförmedlare, om 
transaktionen sker via en sådan, bör ge
sådan hjälp med de kreditprodukter som de 
erbjuder konsumenten. Relevant
information och de föreslagna 
produkternas huvudsakliga egenskaper bör 
därför förklaras för konsumenterna på ett 
avpassat sätt så att konsumenterna kan 
förstå de konsekvenser som 
kreditprodukterna kan få för deras 
ekonomiska situation. Medlemsstaterna 
kan bestämma vid vilken tidpunkt och i 
vilken utsträckning som dessa förklaringar 
ska ges till konsumenten med beaktande av 
de särskilda förhållanden som råder vid 
krediterbjudandet, konsumentens behov av 
hjälp och de enskilda kreditprodukternas 
beskaffenhet.

(22) Även om konsumenterna får den 
förhandsinformation som krävs innan 
avtalet tecknas kan de behöva ytterligare 
hjälp att välja vilket av de föreslagna 
kreditavtalen som bäst lämpar sig för just 
deras behov och ekonomiska situation.
Medlemsstaterna bör därför se till att
kreditgivare ger sådan hjälp när det gäller
de kreditprodukter som de erbjuder 
konsumenten. I förekommande fall bör 
relevant förhandsinformation och de 
föreslagna produkternas huvudsakliga 
egenskaper förklaras för konsumenterna
utifrån de förhållanden som gäller för var 
och en för att konsumenterna ska kunna 
förstå de konsekvenser som 
kreditprodukterna kan få för deras 
ekonomiska situation. I förekommande 
fall bör skyldigheten att hjälpa 
konsumenten även gälla 
kreditförmedlaren. Medlemsstaterna kan 
bestämma vid vilken tidpunkt och i vilken 
utsträckning som dessa förklaringar ska ges 
till konsumenten med beaktande av de 
särskilda förhållanden som råder vid 
krediterbjudandet, konsumentens behov av 
hjälp och de enskilda kreditprodukternas 
beskaffenhet.
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Or. de

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att främja upprättandet av en väl 
fungerande inre marknad och garantera ett 
starkt konsumentskydd i hela unionen är 
det nödvändigt att säkerställa att uppgifter 
om den effektiva räntan kan jämföras inom 
hela unionen. Konsumentens sammanlagda 
kreditkostnad bör omfatta alla kostnader 
som konsumenten måste betala i samband 
med kreditavtalet, med undantag för 
notariatsavgifter. Den bör därför omfatta 
ränta, provision, skatter, avgifter till 
kreditförmedlare och alla andra avgifter 
samt kostnader för försäkring eller andra 
kompletterande produkter, om dessa krävs 
för att erhålla krediten på marknadsförda 
villkor. Eftersom den effektiva räntan 
endast kan anges med hjälp av ett exempel 
innan avtal ingås, bör exemplet i fråga vara 
representativt. Det bör därför stämma 
överens exempelvis med den 
genomsnittliga löptiden och det totala 
belopp som beviljats för den typ av 
kreditavtal som övervägs. Eftersom det är 
svårt att beräkna den effektiva räntan 
(t.ex. för krediter med rörlig ränta eller 
icke-standardiserad amortering) och för att 
kunna ge utrymme för produktinnovation 
kan tekniska regelstandarder användas för 
att ändra eller specificera metoden för att 
beräkna den effektiva räntan. I detta 
direktiv bör definitionen av effektiv ränta
och beräkningsmetoden för denna vara 
densamma som i direktiv 2008/48/EG så 
att det blir enklare för konsumenterna att 
förstå och göra jämförelser. Dessa 
definitioner och metoder kan dock skilja 
sig åt i framtiden om direktiv 2008/48/EG

(23) För att främja upprättandet av en väl 
fungerande inre marknad och garantera ett 
starkt konsumentskydd i hela unionen är 
det nödvändigt att säkerställa att uppgifter 
om den effektiva räntan kan jämföras på ett 
konsekvent sätt inom hela unionen. 
Konsumentens sammanlagda kreditkostnad 
bör omfatta alla kostnader som 
konsumenten måste betala i samband med 
kreditavtalet, med undantag för kostnader i 
samband med den säkerhet som ställs för 
lånet såsom registreringsavgifter eller 
notariatsavgifter. Den bör därför omfatta 
ränta, provision, skatter, avgifter till 
kreditförmedlare och alla andra avgifter 
samt kostnader för försäkring eller andra 
kompletterande produkter, om dessa krävs 
för att erhålla krediten på marknadsförda 
villkor. Eftersom den effektiva räntan 
endast kan anges med hjälp av ett exempel 
innan avtal ingås, bör exemplet i fråga vara 
representativt. Det bör därför stämma 
överens exempelvis med den 
genomsnittliga löptiden och det totala 
belopp som beviljats för den typ av 
kreditavtal som övervägs. Eftersom det är 
svårt att beräkna den effektiva räntan 
(t.ex. för krediter med rörlig ränta eller 
icke-standardiserad amortering) och för att 
kunna ge utrymme för produktinnovation 
kan tekniska regelstandarder användas för 
att ändra eller specificera metoden för att 
beräkna den effektiva räntan. I detta 
direktiv och i direktiv 2008/48/EG bör
man för jämförbarhetens skull eftersträva 
en definition av effektiv ränta och en 
beräkningsmetod för denna som är så 
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ändras vid en senare tidpunkt. 
Medlemsstaterna kan behålla eller införa 
förbud mot ensidiga ändringar av 
krediträntan från kreditgivarens sida.

enhetlig som möjligt. Beräkningen av den 
effektiva räntan i enlighet med 
direktiv 2008/48/EG i samband med 
krediter med inledningsvis fast ränta kan 
dock leda till betydande missförstånd hos 
konsumenterna. Detta måste rättas till. I 
framtiden kan ytterligare avvikelser 
uppkomma om de båda direktiven skulle 
ändras. Medlemsstaterna kan behålla eller 
införa förbud mot ensidiga ändringar av 
krediträntan från kreditgivarens sida.

Or. de

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) En negativ kreditprövning bör visa 
kreditgivaren att konsumenten inte har 
råd med krediten och att kreditgivaren 
följaktligen inte bör bevilja den. Ett sådant 
negativt resultat kan uppkomma av en 
mängd olika anledningar, bl.a. men inte 
bara efter en sökning i en databas eller ett 
negativt kreditomdöme. En kreditprövning 
med positivt resultat bör inte utgöra en 
skyldighet för kreditgivaren att ge kredit.

(25) Vid en negativ kreditprövning bör en 
kredit endast beviljas i undantagsfall. Ett 
sådant negativt resultat kan uppkomma av 
en mängd olika anledningar, bl.a. men inte 
bara efter en sökning i en databas eller ett 
negativt kreditomdöme. En kreditprövning 
med positivt resultat bör inte utgöra en 
skyldighet för kreditgivaren att ge kredit.

Or. de

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För att underlätta kreditprövningen 
bör konsumenten ge kreditgivaren eller 
kreditförmedlaren alla tillgängliga 

(26) För att kreditprövningen ska kunna 
genomföras bör konsumenten ge 
kreditgivaren eller kreditförmedlaren alla 
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relevanta uppgifter om sin ekonomiska 
situation och personliga omständigheter.
Konsumenten bör dock inte bestraffas om 
han eller hon inte har möjlighet att lämna 
vissa uppgifter eller bedömningar av hur 
den egna ekonomiska situationen kommer 
att utvecklas i framtiden. Om 
konsumenten medvetet lämnar 
ofullständiga eller felaktiga uppgifter bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att fastställa 
lämpliga sanktioner.

tillgängliga relevanta uppgifter om sin 
ekonomiska situation och personliga 
omständigheter, eftersom den efterfrågade 
krediten i annat fall inte kan beviljas. Om 
konsumenten medvetet lämnar 
ofullständiga eller felaktiga uppgifter bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att fastställa 
lämpliga sanktioner.

Or. de

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) När ett beslut om att avslå en 
kreditansökan har fattats på grundval av 
uppgifter som inhämtats genom sökning i 
en databas eller därför att uppgifter saknas 
där, bör kreditgivaren informera 
konsumenten om detta, om namnet på den
databas som utnyttjats och andra 
upplysningar som krävs enligt direktiv 
95/46/EG. På så sätt kan denne vid behov 
utöva sin rätt att vid behov rätta, utplåna 
eller blockera personuppgifter om sig i 
denna. Om ett beslut om att avslå en 
kreditansökan fattas utifrån ett 
automatiserat beslut eller systematiska 
metoder som kreditvärderingssystem, bör 
kreditgivaren informera konsumenten om 
detta och förklara skälen till beslutet och
om hur konsumenten kan begära att det 
automatiserade beslutet omprövas 
manuellt. Kreditgivaren bör emellertid inte 
vara skyldig att ge sådan information om 
det är förbjudet enligt annan 
unionslagstiftning, exempelvis lagstiftning 
om penningtvätt eller finansiering av 
terrorism. Sådan information bör heller inte 

(29) När ett beslut om att avslå en 
kreditansökan har fattats på grundval av 
uppgifter som inhämtats genom sökning i 
en databas eller därför att uppgifter saknas 
där, bör kreditgivaren informera 
konsumenten om detta samt om
uppgifterna i denna databas och andra 
upplysningar som krävs enligt direktiv 
95/46/EG. Om ett beslut om att avslå en 
kreditansökan fattas utifrån ett 
automatiserat beslut eller systematiska 
metoder som kreditvärderingssystem, bör 
kreditgivaren informera konsumenten om 
detta och informera konsumenten om att 
sådana automatiserade beslut även kan
omprövas manuellt utan att detta utgör en 
förpliktelse för kreditgivaren.
Kreditgivaren bör emellertid inte vara 
skyldig att ge sådan information om det är 
förbjudet enligt annan unionslagstiftning, 
exempelvis lagstiftning om penningtvätt 
eller finansiering av terrorism. Sådan 
information bör heller inte ges om det 
skulle strida mot allmän ordning eller 
säkerhet, som exempelvis att förebygga, 
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ges om det skulle strida mot allmän 
ordning eller säkerhet, som exempelvis att 
förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra 
straffbara gärningar.

utreda, upptäcka eller lagföra straffbara 
gärningar.

Or. de

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att kunna förstå tjänstens 
beskaffenhet bör konsumenterna upplysas 
om vad som utgör en rekommendation om 
lämpliga kreditavtal som är avpassad för 
den konsumentens behov och ekonomiska 
situation (”rådgivning”) och när denna 
tillhandahålls respektive inte 
tillhandahålls. De som tillhandahåller 
rådgivning bör följa allmänna standarder 
för att säkerställa att konsumenten erbjuds 
ett produktutbud som passar hans eller 
hennes behov och situation. Den tjänsten
bör bygga på en opartisk och tillräckligt 
bred analys av de produkter som finns på 
marknaden och en noggrann undersökning 
av konsumentens ekonomiska situation, 
preferenser och avsikter. En sådan 
bedömning bör bygga på aktuella uppgifter 
och rimliga antaganden om konsumentens 
levnadsförhållanden under lånets löptid. 
Medlemsstaterna får klargöra hur en viss 
produkt vid rådgivning bör bedömas som 
ändamålsenlig för en konsument.

(31) Det bör stå klart för konsumenten 
när rådgivning tillhandahålls som en 
särskild tjänst som skiljer sig från 
beviljandet av kredit. Ett arvode bör 
endast kunna krävas om detta och 
beräkningsmetoden klart och tydligt 
meddelats konsumenten. De som 
tillhandahåller rådgivning bör följa 
allmänna standarder för att säkerställa att 
konsumenten erbjuds ett produktutbud som 
passar hans eller hennes behov och 
situation. Den rådgivningen bör bygga på 
en opartisk och tillräckligt bred analys av 
de produkter som finns och en noggrann 
undersökning av konsumentens 
ekonomiska situation, preferenser och 
avsikter och bör bygga på aktuella 
uppgifter och rimliga antaganden om 
konsumentens levnadsförhållanden under 
lånets löptid. Om denna rådgivning endast 
omfattar kreditgivarens eget 
produktsortiment bör konsumenten 
uppmärksammas på detta.
Medlemsstaterna får klargöra hur en viss 
produkt vid rådgivning bör bedömas som 
ändamålsenlig för en konsument.

Or. de
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) En konsuments förmåga att återbetala 
sin kredit innan den förfallit till betalning 
enligt kreditavtalet kan spela en viktig roll 
för en främjad konkurrens på den inre 
marknaden och EU-medborgarnas fria 
rörlighet. Det föreligger dock stora 
skillnader mellan de nationella principerna 
och villkoren för konsumenternas 
återbetalningsförmåga och gällande villkor 
för en sådan förtidsåterbetalning. Med 
beaktande av mångfalden 
hypotekslånemekanismer och det breda 
produktutbudet är vissa standarder för 
förtidsåterbetalning av kredit väsentliga på 
unionsnivå för att säkerställa att 
konsumenterna har möjlighet att återbetala 
sina skulder innan de förfallit till betalning 
enligt kreditavtalet och att tillitsfullt söka 
efter de produkter som bäst passar deras 
behov. Medlemsstaterna bör därför, 
antingen genom lagstiftning eller med hjälp 
av avtalsklausuler, se till att 
konsumenterna har en lagstadgad eller 
avtalsenlig rätt till förtidsåterbetalning. 
Medlemsstaterna bör dock kunna fastställa 
villkoren för hävdandet av denna rätt. 
Dessa villkor kan innebära 
tidsbegränsningar för hävdandet av denna 
rätt, olika behandling alltefter typen av 
kreditränta (bunden eller rörlig), 
restriktioner för när rätten kan hävdas eller 
fastställande av eventuell ersättning till 
kreditgivaren. Medlemsstaterna kan också 
föreskriva att kreditgivaren ska ha rätt till 
skälig och objektivt motiverad ersättning 
för eventuella direkta kostnader för 
förtidsåterbetalningen av krediten. Om 
förtidsåterbetalningen då skulle infalla 
under en period där krediträntan är bunden, 
kan utövandet av denna rätt förenas med en 
särskild räntesats för konsumenten. En 

(32) En konsuments förmåga att återbetala 
sin kredit innan den förfallit till betalning 
enligt kreditavtalet kan spela en viktig roll 
för en främjad konkurrens på den inre 
marknaden och EU-medborgarnas fria 
rörlighet. Det föreligger dock stora 
skillnader mellan de nationella principerna 
och villkoren för konsumenternas 
återbetalningsförmåga och gällande villkor 
för en sådan förtidsåterbetalning. Med 
beaktande av mångfalden 
hypotekslånemekanismer och det breda 
produktutbudet är vissa standarder för 
förtidsåterbetalning av kredit väsentliga på 
unionsnivå för att säkerställa att 
konsumenterna har möjlighet att återbetala 
sina skulder innan de förfallit till betalning 
enligt kreditavtalet och att tillitsfullt söka 
efter de produkter som bäst passar deras 
behov. Medlemsstaterna bör därför, 
antingen genom lagstiftning eller med hjälp 
av avtalsklausuler, se till att 
konsumenterna har en lagstadgad eller 
avtalsenlig rätt till förtidsåterbetalning, 
med beaktande av att principen om 
överenskomna perioder med bunden 
kreditränta är bindande. Medlemsstaterna 
bör kunna fastställa villkoren för hävdandet 
av denna rätt. Dessa villkor kan innebära 
tidsbegränsningar för hävdandet av denna 
rätt, olika behandling alltefter typen av 
kreditränta (bunden eller rörlig), 
restriktioner för när rätten kan hävdas eller 
fastställande av eventuell ersättning till 
kreditgivaren. Medlemsstaterna kan också 
föreskriva att kreditgivaren ska ha rätt till 
skälig och objektivt motiverad ersättning 
för eventuella direkta kostnader för 
förtidsåterbetalningen av krediten, även för
uppkomna ränteförluster. Om 
förtidsåterbetalningen då skulle infalla 



PE472.205v01-00 16/59 PA\877227SV.doc

SV

sådan särskild räntesats kan exempelvis 
tillämpas vid skilsmässa eller arbetslöshet. 
Om en medlemsstat väljer att fastställa 
sådana villkor, bör dessa inte innebära att 
det blir orimligt svårt eller betungande för 
konsumenten att hävda rätten.

under en period där krediträntan är bunden, 
får utövandet av denna rätt förenas med en 
särskild räntesats för konsumenten. En 
sådan särskild räntesats kan exempelvis 
tillämpas vid skilsmässa eller arbetslöshet. 

Or. de

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att beakta utvecklingen på 
marknaderna för bostadslån, 
utvecklingen när det gäller 
kreditprodukter samt den ekonomiska 
utvecklingen (bl.a. inflationen) och i syfte 
att ytterligare klargöra hur vissa av 
kraven i detta direktiv ska hanteras bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget. 
Kommissionen bör i synnerhet ges 
befogenhet att anta delegerade akter för 
att närmare precisera yrkeskraven på 
kreditförmedlarens personal och på 
kreditförmedlare, de kriterier som 
används för att bedöma konsumentens 
kreditvärdighet och säkerställa att 
kreditprodukter inte är ändamålsenliga 
för konsumenten, och för att ytterligare 
harmonisera centrala termer som 
”betalningsförsummelse”, 
registreringskriterierna och de villkor för 
databehandling som ska tillämpas på 
kreditdatabaserna.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) För att ta hänsyn till utvecklingen på 
marknaderna för bostadslån och deras 
produktutbud bör kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget i 
syfte att ändra innehållet i den 
standardinformation som ska ges i 
reklam, det standardiserade 
EU-faktabladets innehåll och format, 
innehållet i kreditförmedlares 
informationsplikt, den formel och de 
antaganden som används för att beräkna 
effektiv ränta och de kriterier som ska 
beaktas vid bedömningen av konsumentens 
kreditvärdighet.

(40) För att ta hänsyn till utvecklingen på 
marknaderna för bostadslån och deras 
produktutbud bör kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget i 
syfte att ändra det standardiserade 
EU-faktabladets innehåll och format och i 
syfte att ändra den formel och de 
antaganden som används för att beräkna 
effektiv ränta och de kriterier som ska 
beaktas vid bedömningen av konsumentens 
kreditvärdighet.

Or. de

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) För att ta hänsyn till den ekonomiska 
utvecklingen (bl.a. inflationen) och 
utvecklingen på marknaderna för 
bostadslån bör kommissionen ges 
befogenhet att genom att anta tekniska 
standarder för tillsyn fastställa 
minimibeloppet för ansvarsförsäkringen 
eller den jämförbara garantin när det 
gäller kreditförmedlare.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Europaparlamentet och rådet bör 
kunna invända mot den delegerade akten 
inom en period på två månader från 
delgivningsdatum. På Europaparlamentets 
eller rådets initiativ bör denna frist kunna 
förlängas med en månad i fråga om 
väsentliga problemområden. 
Europaparlamentet och rådet bör också ha 
möjlighet att underrätta övriga institutioner 
om att de inte kommer att göra några 
invändningar.

(43) Europaparlamentet och rådet bör 
kunna invända mot den delegerade akten 
inom en period på tre månader från 
delgivningsdatum. På Europaparlamentets 
eller rådets initiativ bör denna frist kunna 
förlängas med två månader i fråga om 
väsentliga problemområden. 
Europaparlamentet och rådet bör också ha 
möjlighet att underrätta övriga institutioner 
om att de inte kommer att göra några 
invändningar.

Or. de

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktivs syfte är att skapa ett 
ramverk för vissa aspekter på 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om konsumentkreditavtal för 
bostadsfastigheter och om vissa aspekter 
på tillsyn och kontroll av kreditgivare och 
kreditförmedlare.

Detta direktivs syfte är att skapa ett 
ramverk för vissa aspekter på 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar och om vissa aspekter på 
tillsyn och kontroll av kreditgivare och 
kreditförmedlare, i den mån de avser 
konsumentkreditavtal för vilka det som 
säkerhet finns ett hypotek eller vilka är 
avsedda att finansiera bostadsfastigheter.

Or. de



PA\877227SV.doc 19/59 PE472.205v01-00

SV

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktivet ska tillämpas på följande 
kreditavtal:

1. Direktivet ska tillämpas på följande 
konsumentkreditavtal:

Or. de

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kreditavtal i syfte att förvärva eller 
behålla äganderätt till mark eller befintligt 
eller planerat bostadshus.

b) Kreditavtal i syfte att, vid den tidpunkt 
då kreditavtalet ingås, förvärva eller 
behålla äganderätt till mark eller befintligt 
eller planerat bostadshus.

Or. de

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kreditavtal i syfte att renovera en 
bostadsfastighet som en person äger eller 
avser att förvärva och som inte omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008.

c) Kreditavtal i syfte att renovera en 
bostadsfastighet som en person äger, 
brukar eller avser att förvärva och som inte 
omfattas av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008.

Or. de
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Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Kreditavtal där det sammanlagda 
kreditbeloppet uppgår till mer än 
2 miljoner EUR.

Or. de

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Avtal om betalningsanstånd vid 
kreditavtal med en period som inte 
överstiger 6 månader när krediträntan för 
anståndet inte överstiger den avtalade 
räntan.

Or. de

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) Hyres- eller leasingavtal, enligt vilka 
det inte föreskrivs någon skyldighet att 
förvärva objektet, vare sig enligt avtalet i 
sig eller i något annat enskilt avtal. 
Skyldighet att förvärva objektet ska anses 
föreligga om kreditgivaren ensidigt fattar 
ett sådant beslut.

Or. de
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Motivering

Jämför artikel 2.2 d i konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led bd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bd) Kreditavtal i form av kontokredit.

Or. de

Motivering

Jämför artikel 2.2 e i konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led be (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

be) Ränte- och avgiftsfria kreditavtal och 
kreditavtal enligt vilka krediten ska 
betalas tillbaka inom tre månader och för 
vilka endast obetydliga avgifter ska 
betalas.

Or. de

Motivering

Jämför artikel 2.2 f i konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led bf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bf) Kreditavtal vilka ingås med 
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värdepappersföretag enligt definitionen i 
artikel 4.1 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/39/EG av den 
21 april 2004 om marknader för 
finansiella instrument eller med 
kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4 
i direktiv 2006/48/EG i syfte att göra det 
möjligt för en investerare att genomföra 
en transaktion med hjälp av ett eller flera 
av de instrument som förtecknas i 
avsnitt C i bilaga I till 
direktiv 2004/39/EG, när det 
värdepappersföretag eller kreditinstitut 
som beviljar krediten medverkar i 
transaktionen.

Or. de

Motivering

Jämför artikel 2.2 h i konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led bg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bg) Kreditavtal som är resultatet av en 
förlikning i domstol eller någon annan i 
lag bemyndigad instans.

Or. de

Motivering

Jämför artikel 2.2 i i konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led bh (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bh) Kreditavtal som avser ett kostnadsfritt 
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betalningsanstånd för en befintlig skuld.

Or. de

Motivering

Jämför artikel 2.2 j i konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led bi (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bi) Kreditavtal som avser lån som beviljas 
en begränsad målgrupp enligt en 
lagbestämmelse
med ett allmännyttigt syfte och med en 
ränta som är lägre än marknadsräntan 
eller räntefritt eller på andra villkor som 
är mer fördelaktiga för konsumenten än 
de som råder på marknaden och till 
räntesatser som inte är högre än de på 
marknaden.

Or. de

Motivering

Syftet med stödkrediter är att främja ekonomiska, sociala och miljömässiga mål och beviljas 
enligt objektiva kriterier som har fastställts i lag, på villkor som är mer gynnsamma än de 
gällande marknadsvillkoren. I enlighet med artikel 2.2 l i konsumentkreditdirektivet ska dessa 
inte omfattas av tillämpningsområdet.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) konsumentens sammanlagda 
kreditkostnad: kreditens totala kostnad för 
konsumenten enligt definitionen i 
artikel 3 g i direktiv 2008/48/EG.

k) konsumentens sammanlagda 
kreditkostnad: kreditens totala kostnad för 
konsumenten enligt definitionen i 
artikel 3 g i direktiv 2008/48/EG, med 
undantag för kostnader i samband med 
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den säkerhet som ställs för lånet.

Or. de

Motivering

Anpassning till konsumentkreditdirektivet, jämför även skäl 11.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) sammanlagt kreditbelopp: övre 
kreditgräns eller det totala belopp som 
ställs till förfogande genom ett kreditavtal, 
oavsett om det utbetalas till konsumenten 
eller till tredje man.

Or. de

Motivering

Eftersom uttrycket används i förslaget (artikel 8.2 d) bör det definieras, jämför även 
artikel 3 l i direktiv 2008/48/EG.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led ra (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ra) bostadsfastighet: en fastighet som 
huvudsakligen är avsedd för 
bostadsändamål.

Or. de

Motivering

Eftersom uttrycket används i förslaget bör det definieras.
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Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utse behöriga 
myndigheter med befogenhet att se till att 
detta direktiv genomförs och ska 
säkerställa att dessa myndigheter har 
tillräckliga befogenheter att fullgöra sitt 
uppdrag.

Medlemsstaterna ska utse behöriga 
myndigheter med befogenhet att se till att 
detta direktiv genomförs och ska 
säkerställa att dessa myndigheter har 
tillräckliga befogenheter att fullgöra sitt 
uppdrag. Om medlemsstaterna genomför 
detta direktiv med hjälp av bestämmelser 
som enligt deras nationella lagstiftning 
inte omfattas av myndighetskontroll 
behöver de berörda medlemsstaterna inte 
utse sådana myndigheter eller ge de 
utsedda myndigheterna sådana 
befogenheter.

Or. de

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
myndigheterna med behörighet att 
genomföra artiklarna 18, 19, 20 och 21 i 
detta direktiv är behöriga myndigheter 
enligt artikel 4.2 i förordning (EU) 
nr 1093/2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
bankmyndigheten).

Om myndigheter ska utses och dessa ges 
befogenheter ska medlemsstaterna se till 
att myndigheterna med behörighet att 
genomföra artiklarna 18, 19, 20 och 21 i 
detta direktiv är behöriga myndigheter 
enligt artikel 4.2 i förordning (EU) 
nr 1093/2010.

Medlemsstaterna får trots detta även utse 
myndigheter som inte räknas som 
behöriga myndigheter enligt artikel 4.2 i 
förordningen ovan, om den berörda 
medlemsstaten ser till att de bestämmelser 
i förordningen som är relevanta för 
genomförandet av artiklarna 18, 19, 20 
och 21 i detta direktiv också tillämpas på 
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dem.

Or. de

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det finns flera behöriga myndigheter 
i en medlemsstat, ska medlemsstaten sörja 
för ett nära samarbete dem emellan, så att 
de kan fullgöra sina respektive uppdrag 
på ett effektivt sätt.

2. Om det finns flera behöriga myndigheter 
i en medlemsstat, ska medlemsstaten sörja 
för ett samarbete dem emellan.

Or. de

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
kreditgivare eller kreditförmedlare när de 
beviljar, förmedlar eller rekommenderar 
konsumenter krediter, och i förekommande 
fall kompletterande tjänster, agerar 
hederligt, rättvist och professionellt och 
tillvaratar konsumentens intressen.

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
kreditgivare eller kreditförmedlare när de 
beviljar, förmedlar eller rekommenderar 
konsumenter krediter, och i förekommande 
fall kompletterande tjänster, agerar 
hederligt, rättvist och professionellt och 
även tillvaratar konsumentens rättigheter 
och intressen.

Or. de
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Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
kreditgivares arvodering av sin personal 
och eventuella kreditförmedlare respektive 
kreditförmedlares arvodering av sin 
personal inte inkräktar på skyldigheten att 
tillvarata konsumentens intressen enligt 
punkt 1.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
kreditgivares arvodering av sin personal 
och eventuella kreditförmedlare respektive 
kreditförmedlares arvodering av sin 
personal inte inkräktar på skyldigheten 
enligt punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26, och på de villkor som 
anges i artiklarna 27 och 28, specificera 
kraven enligt punkterna 1 och 2 i denna 
artikel, i synnerhet nödvändiga krav på 
lämpliga kunskaper och kompetens.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna skyldighet gäller inte när nationell 
lagstiftning kräver uppgift om kreditens 
effektiva ränta för annonsering om 
kreditavtal som inte innehåller uppgift om 
räntesats eller sifferuppgifter avseende 
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några kreditkostnader för konsumenten 
enligt vad som avses i första meningen.

Or. de

Motivering

Anpassning till artikel 4.1 i konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Standardinformationen ska på ett klart, 
koncist och väl synligt sätt och med hjälp 
av ett typexempel upplysa om följande:

2. Standardinformationen ska på ett klart, 
kortfattat och framträdande sätt med hjälp 
av ett typexempel upplysa om följande:

Or. de

Motivering

Anpassning till artikel 4.2 i konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Krediträntan, bunden och/eller rörlig, 
tillsammans med närmare information 
om eventuella avgifter som ingår i 
konsumentens sammanlagda 
kreditkostnader.

c) Krediträntan, bunden och/eller rörlig.

Or. de

Motivering

För omfattande för reklamen.
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Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Kreditavtalets löptid. f) I förekommande fall kreditavtalets 
löptid.

Or. de

Motivering

Anpassning till artikel 4.2 d i konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Avbetalningsbeloppet. g) I förekommande fall avbetalningarnas 
belopp.

Or. de

Motivering

Anpassning till artikel 4.2 f i konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Konsumentens sammanlagda kostnad. utgår

Or. de
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Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) I tillämpliga fall en varning om risken 
att förlora den fasta egendomen, om 
skyldigheterna enligt kreditavtalet inte 
efterlevs, i det fall krediten garanteras av 
en inteckning eller annan i en 
medlemsstat allmänt förekommande 
jämförbar säkerhet i bostadsfastighet eller 
garanteras av en till bostadsfastighet 
knuten rättighet.

utgår

Or. de

Motivering

Alltför omfattande för reklamen och motsvarar inte bilden av en ansvarstagande konsument.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26, och på de villkor som 
anges i artiklarna 27 och 28, i en 
förteckning närmare ange vilka uppgifter 
som ska ingå i reklam som 
standardinformation.

utgår

När kommissionen antar sådana 
delegerade akter, ska den vid behov bland 
annat ändra förteckningen över 
standardinformationens uppgifter enligt 
punkt 2 a–i i denna artikel.

Or. de
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Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
kreditgivaren, eller i förekommande fall 
kreditförmedlaren, alltid tillhandahåller 
allmän information om kreditavtal på ett
varaktigt medium eller i elektronisk form.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
kreditgivaren, eller i förekommande fall 
kreditförmedlaren, alltid tillhandahåller 
allmän information om kreditavtal 
på papper eller på något annat varaktigt 
medium eller i elektronisk form.

Or. de

Motivering

Jämför artikel 5.1 i konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Ett vägledande exempel på 
konsumentens sammanlagda kreditkostnad 
och den effektiva räntan.

g) Ett representativt exempel på 
konsumentens sammanlagda kreditkostnad 
och den effektiva räntan.

Or. de

Motivering

Anpassning till artikel 8.2  och artikel 5.1 g i konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Upplysningar om hur information kan 
erhållas om skattelättnader för kreditavtal 

utgår
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eller andra gällande offentliga bidrag.

Or. de

Motivering

Skyldigheten att ange denna information stämmer inte överens med bilden av en omdömesgill 
konsument och kan dessutom utgöra ett hinder på den inre marknaden. Dessutom i 
överensstämmelse med konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Vid kreditavtal där konsumentens 
betalningar inte omedelbart medför en 
motsvarande amortering av det totala 
kreditbeloppet utan används för 
kapitalbildning under perioder och på 
villkor som anges i kreditavtalet eller i ett 
biavtal, ska det, i den 
förhandsinformation som krävs enligt 
punkt 2, klart och tydligt anges att sådana 
kreditavtal inte utgör någon garanti för 
att det totala utnyttjade kreditbeloppet 
enligt kreditavtalet återbetalas, om inte en 
sådan garanti ställs.

Or. de

Motivering

Anpassning till artikel 5.5 i konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att sedan 
konsumenten enligt artikel 14 har lämnat 
nödvändig information om sina behov, sin 

2. I god tid innan konsumenten blir 
bunden av ett kreditavtal eller ett 
erbjudande om kreditavtal ska 
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ekonomiska situation och sina önskemål, 
kreditgivaren, och i förekommande fall 
kreditförmedlaren utan onödigt dröjsmål 
ger konsumenten avpassad information för 
att kunna jämföra de krediter som 
tillhandahålls på marknaden, bedöma 
deras konsekvenser och fatta ett 
välgrundat beslut om huruvida ett 
kreditavtal bör ingås. Sådan information, 
på papper eller på något annat varaktigt 
medium, ska tillhandahållas genom det 
standardiserade EU-faktabladet enligt 
bilaga II.

kreditgivaren och i förekommande fall 
kreditförmedlaren, sedan konsumenten 
enligt artikel 14 har lämnat nödvändig 
information om sina behov, sin 
ekonomiska situation och sina önskemål, 
på grundval av kreditvillkoren och de 
villkor som erbjuds av kreditgivaren och, i 
förekommande fall, de önskemål som 
uttryckts och den information som 
tillhandahållits av konsumenten, lämna 
konsumenten den information som denne
behöver för att kunna jämföra olika 
erbjudanden och fatta ett välgrundat beslut 
om huruvida ett kreditavtal ska ingås. 
Denna information, på papper eller på 
något annat varaktigt medium, ska 
tillhandahållas genom det standardiserade 
EU-faktabladet enligt bilaga II.

Medlemsstaterna ska se till att när ett för 
kreditgivaren bindande erbjudande 
lämnas till konsumenten, åtföljs det av ett 
standardiserat EU-faktablad. I sådana fall 
ska medlemsstaterna ska se till att 
kreditavtalet inte kan ingås, förrän 
konsumenten haft tillräcklig tid att 
jämföra erbjudandena, bedöma deras 
konsekvenser och fatta ett välgrundat 
beslut om huruvida ett erbjudande bör 
accepteras, oavsett hur avtalet ingås.
Om kreditgivaren, och i förekommande fall 
kreditförmedlaren lämnat det 
standardiserade EU-faktabladet, ska 
vederbörande anses ha uppfyllt kravet på 
information till konsumenten före 
distansavtal enligt artikel 3 i 
direktiv 2002/65/EG.

Om kreditgivaren, och i förekommande fall 
kreditförmedlaren lämnat det 
standardiserade EU-faktabladet, ska 
vederbörande anses ha uppfyllt kravet på 
information till konsumenten före 
distansavtal enligt artikel 3 i 
direktiv 2002/65/EG.

Alla ytterligare upplysningar som 
kreditgivaren, och i förekommande fall 
kreditförmedlaren kan lämna till 
konsumenten ska lämnas i ett särskilt 
dokument som kan bifogas faktabladet.

Medlemsstaterna kan besluta att 
konsumenten ska få ytterligare 
upplysningar. Dessa samt alla ytterligare 
frivilliga upplysningar som kreditgivaren, 
och i förekommande fall kreditförmedlaren 
kan lämna till konsumenten ska lämnas i 
ett särskilt dokument som kan bifogas 
faktabladet.

Or. de
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Motivering

Överensstämmelse med konsumentkreditdirektivet. Dessutom kan betydande nationella 
skillnader också göra det nödvändigt att tillhandahålla olika uppsättningar upplysningar för 
att skydda konsumenten.

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26, och på de villkor som 
anges i artiklarna 27 och 28, ändra 
uppgifter som ska ingå i 
standardinformation enligt punkt 1 i denna 
artikel samt det standardiserade 
EU-faktabladets innehåll och format enligt 
bilaga II.

3. Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26 ändra uppgifter som ska 
ingå i standardinformation enligt punkt 1 i 
denna artikel samt det standardiserade 
EU-faktabladets innehåll och format enligt 
bilaga II.

Or. de

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förteckningen över 
standardinformationens uppgifter enligt 
punkt 1 i denna artikel ändras,

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) uppgifter strykas i informationen enligt 
bilaga II,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) uppgifter läggas till i förteckningen 
över standardinformation enligt bilaga II,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
eventuella avgifter som konsumenten ska 
betala till kreditförmedlaren för dennes 
tjänster meddelas kreditgivaren av 
kreditförmedlaren för beräkning av den 
effektiva räntan.

Or. de

Motivering

Jämför artikel 21 c i konsumentkreditdirektivet.
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Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26, och på de villkor som 
anges i artiklarna 27 och 28, uppdatera 
förteckningen över uppgifter om 
kreditförmedlare som ska lämnas till 
konsumenten enligt punkt 1 i denna 
artikel.

utgår

När kommissionen antar sådana 
delegerade akter, ska den vid behov bland 
annat ändra informationens uppgifter 
enligt punkt 1 i denna artikel.

Or. de

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För säkerställande av att punkt 1 i 
denna artikel tillämpas enhetligt får 
kommissionen mandat att vid behov 
fastställa ett standardformat för och 
presentationen av de uppgifter som anges 
enligt den punkten.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivare och eventuella 
kreditförmedlare ger de förklaringar som 
konsumenterna behöver om 
erbjudet/erbjudna kreditavtal och 
eventuell(a) kompletterande tjänst(er), så 
att konsumenten kan bedöma om de 
erbjudna kreditavtalen lämpar sig för
dennes behov och ekonomiska situation.
En tillräcklig förklaring ska innebära att 
personlig information lämnas om vad som 
kännetecknar de erbjudna krediterna, 
dock utan att någon rekommendation ges.
Kreditgivare och eventuella 
kreditförmedlare ska i möjligaste mån 
korrekt bedöma konsumentens kunskap 
om och erfarenhet av krediten, så att de 
kan avgöra och avpassa vilka förklaringar 
som konsumenten ska få.

Medlemsstaterna ska se till att kreditgivare 
och eventuella kreditförmedlare ger de 
förklaringar som konsumenterna behöver, 
så att konsumenterna kan ta ställning till 
huruvida det föreslagna kreditavtalet 
passar deras behov och ekonomiska 
situation, exempelvis genom att för 
konsumenterna förklara den 
förhandsinformation som ska ges enligt 
punkt 1, de föreslagna produkternas 
huvudsakliga egenskaper och de särskilda 
effekter dessa kan ha för konsumenterna, 
inbegripet konsekvenserna av utebliven 
betalning från konsumentens sida.
Medlemsstaterna får avgöra hur, i vilken 
omfattning och av vem detta bistånd ska 
ges beroende på de omständigheter under 
vilka kreditavtalet erbjuds, till vem det 
erbjuds och den typ av kredit som erbjuds.

I sådana tillräckliga förklaringar ska ingå 
en förklaring av informationen och 
termerna i förhandsinformationen som 
ska lämnas enligt artiklarna 9 och 10 
samt av konsekvenserna för konsumenten 
av att kreditavtalet ingås, inbegripet 
konsekvenserna av att konsumenten 
försummar att betala.

Or. de

Motivering

Överensstämmelse med konsumentkreditdirektivet.
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Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid beräkningen av den effektiva räntan 
ska konsumentens sammanlagda 
kreditkostnad inte omfatta de avgifter som 
denne ska betala, om en skyldighet enligt 
kreditavtalet inte fullgörs.

2. Vid beräkningen av den effektiva räntan 
ska konsumentens sammanlagda 
kreditkostnad bestämmas, exklusive 
eventuella avgifter som denne ska betala, 
om en skyldighet enligt kreditavtalet inte 
fullgörs.

Om ett konto måste öppnas för att erhålla 
krediten, ska i konsumentens 
sammanlagda kreditkostnad ingå 
kostnaden för kontot, liksom kostnaderna 
för användning av ett betalningsmedel för 
att göra betalningar och utnyttja krediten 
samt andra betalningskostnader, såvida inte 
kostnaderna för kontot tydligt och separat 
anges i kreditavtalet eller något annat avtal 
som ingåtts med konsumenten.

Kostnaderna för administration av ett 
konto som registrerar både 
betalningstransaktioner och utnyttjade 
krediter, kostnaderna för användning av ett 
betalningsmedel för att göra betalningar 
och utnyttja krediten samt andra 
betalningskostnader, såvida det inte är 
frivilligt att öppna kontot och kostnaderna 
för kontot tydligt och separat anges i 
kreditavtalet eller något annat avtal som 
ingåtts med konsumenten.

Or. de

Motivering

Anpassning till artikel 19.2 i konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kreditavtal innehåller villkor som 
tillåter ändringar av krediträntan och i 
tillämpliga fall av de avgifter som ingår i 
den effektiva räntan men som är omöjliga 
att uppskatta när den beräknas, ska 
den effektiva räntan beräknas utifrån 
antagandet att krediträntan och övriga 
avgifter kommer att ligga på samma nivå 
som när kreditavtalet undertecknas.

 4. Om kreditavtal innehåller villkor som 
tillåter ändringar av krediträntan och i 
tillämpliga fall av de avgifter som ingår i 
den effektiva räntan men som är omöjliga 
att uppskatta när den beräknas, ska 
den effektiva räntan beräknas utifrån 
antagandet att krediträntan och övriga 
avgifter kommer att ligga på samma nivå 
som när kreditavtalet undertecknas. Om en 
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fast kreditränta har fastställts för den 
inledande perioden, ska krediträntan 
baseras på minst den inledningsvis 
fastställda krediträntan.  

Or. de

Motivering

Det nuvarande beräkningssättet enligt direktiv 2008/48/EG kan leda till betydande 
missförstånd hos konsumenten. Direktiv 2008/48/EG bör ändras i motsvarande mån.

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26, och på de villkor som 
anges i artiklarna 27 och 28, ändra den 
beräkningsformel och de antaganden för 
beräkningen av den effektiva räntan som 
anges i bilaga I.

5. Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26 ändra den beräkningsformel 
för beräkningen av den effektiva räntan 
som anges i bilaga I.

När kommissionen antar sådana delegerade 
akter, ska den vid behov ändra formeln och 
antagandena enligt bilaga I, särskilt om 
antagandena i denna artikel och bilaga I 
är otillräckliga för att beräkna den 
effektiva räntan på ett enhetligt sätt eller 
inte längre motsvarar de affärsmässiga 
förhållandena på marknaden.

När kommissionen antar sådana delegerade 
akter, ska den vid behov ändra formeln 
enligt bilaga I. 

Or. de

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivaren innan kreditavtal ingås gör en 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivaren innan kreditavtalet ingås gör 
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grundlig bedömning av konsumentens 
kreditvärdighet, baserad på kriterier som 
konsumentens inkomst, besparingar, 
skulder och andra ekonomiska 
förpliktelser. Bedömningen ska utgå från 
nödvändig information som kreditgivaren, 
eller i tillämpliga fall kreditförmedlaren, 
har erhållit från konsumenten och från 
relevanta interna eller externa källor och 
ska uppfylla kraven på nödvändighet och 
proportionalitet i den mening som avses i 
artikel 6 i direktiv 95/46/EG. 
Medlemsstaterna ska se till att kreditgivare 
inrättar lämpliga rutiner för bedömningen 
av konsumentens kreditvärdighet Dessa 
rutiner ska regelbundet ses över och 
motsvarande uppdaterade uppgifter om 
dessa rutiner ska bevaras.

en bedömning av konsumentens 
kreditvärdighet, på grundval av 
tillräckliga uppgifter som i förekommande 
fall erhållits från konsumenten och, när 
så är nödvändigt, på grundval av sökning 
i relevant databas. Medlemsstaterna ska se 
till att kreditgivare inrättar lämpliga rutiner 
för bedömningen av konsumentens 
kreditvärdighet Dessa rutiner ska 
regelbundet ses över och motsvarande 
uppdaterade uppgifter om dessa rutiner ska 
bevaras.

Or. de

Motivering

Det finns inte några tvingande skäl för att avvika från bestämmelserna i 
konsumentkreditdirektivet, särskilt inte som det finns andra instrument på det här området 
såsom kapitalkravsdirektivet (direktiv 2006/49/EG) och direktivet om rätten att starta och 
driva verksamhet i kreditinstitut (direktiv 2006/48/EG). 

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om kreditprövningen av konsumenten 
visar att dennes utsikter att kunna 
återbetala krediten under kreditavtalets 
löptid inte är goda, ska kreditgivaren neka 
kredit.

a) Om kreditprövningen av konsumenten 
visar att dennes utsikter att kunna uppfylla 
sina avtalsmässiga skyldigheter inte är 
goda, ska kreditgivaren, om denne trots 
allt beviljar krediten, dokumentera detta 
beslut och orsakerna till detta. 

Or. de
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Motivering

Ett lagstadgat förbud mot att ingå ett avtal är att gå för långt. 

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om kreditansökan avslås, ska 
kreditgivaren utan dröjsmål och utan extra 
kostnad underrätta konsumenten om 
orsaken.

b) Om kreditansökan avslås, ska 
kreditgivaren utan dröjsmål och utan extra 
kostnad underrätta konsumenten om detta.

Or. de

Motivering

Det finns inte någon skyldighet att bevilja en kredit. Därför bör det inte heller finnas någon 
skyldighet att ange orsaken till ett avslag. Om orsaken till ett avslag meddelas skulle det 
dessutom kunna uppmuntra till bedrägliga handlingar för att få en kredit.  

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Om kreditansökan avslås på grund av 
uppgifter eller brist på uppgifter i en 
utnyttjad databas, ska kreditgivaren utan 
dröjsmål och utan extra kostnad underrätta
konsumenten om databasens namn, den 
registeransvarige och konsumentens rätt 
till tillgång och vid behov rätt att rätta 
sina uppgifter i databasen.

d) Om kreditansökan avslås på grundval 
av en sökning i en databas, ska 
kreditgivaren utan dröjsmål och utan extra 
kostnad informera konsumenten om 
resultatet av sökningen med uppgifter om 
den databas där sökningen skett.

Or. de

Motivering

Överensstämmelse med konsumentkreditdirektivet.
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Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Utan att det påverkar den allmänna 
informationsplikten enligt artikel 12 i 
direktiv 95/46/EG, ska kreditgivaren utan 
dröjsmål och utan extra kostnad underrätta 
konsumenten och förklara logiken i 
beslutet, om kreditansökan avslås genom 
ett automatiserat beslut eller ett beslut 
baserat på metoder som automatisk 
kreditvärdering.

e) Utan att det påverkar den allmänna 
informationsplikten enligt artikel 12 i 
direktiv 95/46/EG, ska kreditgivaren utan 
dröjsmål och utan extra kostnad underrätta 
konsumenten om detta beslut, om 
kreditansökan avslås genom ett 
automatiserat beslut eller ett beslut baserat 
på metoder som automatisk 
kreditvärdering.

Or. de

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Konsumenten ska ha möjlighet att 
begära att beslutet ses över manuellt.

f) Konsumenten ska informeras om 
möjligheten att få en manuell omprövning 
av avslaget på kreditansökan. Detta 
innebär dock ingen skyldighet för 
kreditgivaren att göra en sådan 
omprövning.

Or. de

Motivering

Konsumenten ska inte bara kunna ”begära”, utan även informeras om denna möjlighet. 
Kreditgivaren är inte skyldig att göra en sådan omprövning. Detta kan bli ett resultat av 
konkurrensen.
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Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kreditgivare och kreditförmedlare, utöver 
kreditprövningen av konsumenten, får 
nödvändiga uppgifter om konsumentens 
personliga och ekonomiska situation, 
preferenser och avsikter och bedömer ett 
tillräckligt stort antal kreditavtal ur sitt 
produktsortiment för att se vilka 
produkter som är olämpliga för 
konsumenten, med tanke på dennes 
behov, ekonomiska och personliga 
situation. Sådana överväganden ska 
baseras på aktuella uppdaterade uppgifter 
och på rimliga antaganden om 
konsumentens situation under det 
föreslagna kreditavtalets löptid.

utgår

Or. de

Motivering

Denna punkt bör utgå av uppgiftsskyddsskäl.

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26, och på de villkor som 
anges i artiklarna 27 och 28, specificera 
och ändra de kriterier som ska beaktas vid 
en kreditbedömning enligt punkt 1 i 
denna artikel och se till att 
kreditprodukter inte är olämpliga för 
konsumenten enligt punkt 4 i denna 
artikel.

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
konsumenterna ger kreditgivaren, och i 
förekommande fall kreditförmedlaren, 
fullständiga och korrekta uppgifter om sin 
ekonomiska situation och sina personliga 
omständigheter i samband med
behandlingen av kreditansökan. Dessa 
uppgifter ska vid behov styrkas med 
handlingar vars ursprung kan 
kontrolleras.

1. Kreditgivaren eller kreditförmedlaren 
ska i god tid informera konsumenten om 
vilka uppgifter som konsumenten måste 
lämna, vid behov även styrkande 
handlingar vars ursprung kan 
kontrolleras, och vid vilken tidpunkt det 
senast ska ske, för att kreditgivaren ska 
kunna göra en kreditprövning och besluta 
om krediten.

Or. de

Motivering

Överensstämmelse med konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller de uppgifter som 
konsumenten ska lämna för att 
kreditgivaren ska kunna göra en grundlig 
kreditprövning och besluta om krediten, 
ska medlemsstaterna säkerställa att 
kreditgivare innan avtalet ingås klart 
anger vilka uppgifter som konsumenten 
måste lämna, vid behov även styrkande 
handlingar vars ursprung kan 
kontrolleras. Medlemsstaterna ska också 
säkerställa att kreditgivare anger exakt 
när konsumenten ska lämna sådana 

utgår
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uppgifter.
Medlemsstaterna ska se till att om 
konsumenten väljer att inte lämna 
nödvändiga uppgifter för en 
kreditprövning, ska kreditgivaren eller 
kreditförmedlaren varna denne om att de 
inte kan genomföra en sådan bedömning 
och att krediten därför kanske inte kan 
beviljats Denna varning får lämnas i 
standardiserad form.

Or. de

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får mandat att i enlighet 
med artikel 26, och på de villkor som 
anges i artiklarna 27 och 28, fastställa 
enhetliga kreditregistreringskriterier och 
villkor för databehandling som ska 
tillämpas på databaserna enligt punkt 1 i 
denna artikel.

utgår

I sådana delegerade akter ska särskilt 
anges vilka begränsningar för 
uppgiftsregistrering som ska tillämpas på 
sådana databaser och etablerade 
definitioner av nyckelbegrepp som 
används i dem.

Or. de
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Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv avses med ”rådgivning” 
en särskild tjänst som skiljer sig från 
beviljandet av en kredit. En sådan tjänst 
får bara saluföras som rådgivning, om 
tjänsteleverantörens ersättning är 
överblickbar för konsumenten.

1. I detta direktiv avses med ”rådgivning” 
en särskild tjänst som skiljer sig från 
beviljandet av en kredit. En särskild 
ersättning för rådgivningen får bara
begäras om skyldigheten att betala en 
ersättning och beräkningen av denna 
meddelats konsumenten.

Or. de

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Bedömer ett tillräckligt stort antal 
kreditavtal på marknaden, så att 
konsumenten kan rekommenderas det 
lämpligaste kreditavtalet, med tanke på 
dennes behov, ekonomiska och personliga 
situation.

a) Bedömer ett tillräckligt stort antal 
kreditavtal, så att konsumenten kan 
rekommenderas det lämpligaste 
kreditavtalet, med tanke på dennes behov, 
ekonomiska och personliga situation, samt 
i förekommande fall upplysa 
konsumenten om de endast beaktar det 
egna produktsortimentet.

Or. de

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får föreskriva att 
hävdandet av rätten enligt punkt 1 ska 
omfattas av vissa villkor. Sådana villkor 

2. Medlemsstaterna får föreskriva att 
hävdandet av rätten enligt punkt 1 ska 
omfattas av vissa villkor. Sådana villkor 
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kan vara tidsbegränsningar för hävdandet 
av denna rätt, olika behandling alltefter 
typen av kreditränta eller restriktioner 
beträffande omständigheterna för 
hävdandet av rätten. Medlemsstaterna får 
också föreskriva att kreditgivaren ska ha 
rätt till skälig och objektivt motiverad 
ersättning för eventuella direkta kostnader 
för förtidsåterbetalningen av krediten. Om 
förtidsåterbetalningen då skulle infalla 
under en period där krediträntan är bunden, 
får utövandet av denna rätt förenas med en 
särskild räntesats för konsumenten.

kan vara tidsbegränsningar för hävdandet 
av denna rätt, olika behandling alltefter 
typen av kreditränta eller restriktioner 
beträffande omständigheterna för 
hävdandet av rätten. Medlemsstaterna får 
också föreskriva att kreditgivaren ska ha 
rätt till skälig och objektivt motiverad 
ersättning för eventuella direkta kostnader, 
inklusive ränteförluster, för 
förtidsåterbetalningen av krediten. Om 
förtidsåterbetalningen då skulle infalla 
under en period där krediträntan är bunden, 
får utövandet av denna rätt förenas med en 
särskild räntesats för konsumenten.

Om en medlemsstat fastställer sådana 
villkor, får dessa inte göra att det för 
konsumenten blir orimligt svårt eller 
betungande att hävda rätten enligt punkt 1.

Om en medlemsstat fastställer sådana 
villkor, får det inte bli orimligt svårt eller 
betungande för konsumenten att hävda 
rätten enligt punkt 1 på grund av villkor 
som sträcker sig längre än de parametrar 
som beskrivs ovan.

Or. de

Motivering

Undanröjer rättsliga oklarheter. Dessutom är det lämpligt att fästa tilltro till de nationella 
lagstiftarna.

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får mandat att anta och 
vid behov ändra tekniska standarder för 
tillsyn och fastställa ett minimibelopp för 
den ansvarsförsäkring eller jämförbar 
garanti som avses i punkt 1 b.

utgår

De tekniska standarder för tillsyn som 
avses i första stycket ska antas i enlighet 
med artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr 1093/2010.
För fastställande av minimibeloppet för 
den ansvarsförsäkring eller jämförbar 
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garanti som avses i punkt 1 b ska 
Europeiska bankmyndigheten utforma 
utkast till tekniska standarder för tillsyn, 
för vidarebefordran till kommissionen 
[inom 6 månader från antagandet av 
förslaget]. Europeiska bankmyndigheten 
kommer att se över och vid behov utforma 
utkast till tekniska tillsynsstandarder för 
ändringar av minimibeloppet för den 
ansvarsförsäkring eller jämförbar garanti 
som avses i punkt 1 b, för vidarebefordran 
till kommissionen första gången [inom 4 
år från direktivets ikraftträdande] och 
därefter vartannat år.

Or. de

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar förfarandena för 
indragning av godkännande eller 
medlemsstaternas rätt att besluta om 
straffrättsliga sanktioner, ska
medlemsstaterna i enlighet med nationell 
lagstiftning sörja för att lämpliga 
administrativa åtgärder kan vidtas mot, 
eller administrativa sanktioner beslutas 
för, ansvariga personer, när bestämmelser 
som antagits vid genomförandet av detta 
direktiv inte har följts. Medlemsstaterna 
ska se till att sådana åtgärder är effektiva, 
proportionerliga och avskräckande.

Medlemsstaterna ska fastställa 
bestämmelser om sanktioner som ska 
tillämpas vid överträdelse av de nationella
bestämmelser som antas enligt detta 
direktiv och vidta alla åtgärder som krävs 
för att säkerställa att de genomförs. De 
sanktioner som föreskrivs ska vara
effektiva, proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna ska i särskilda fall 
föreskriva om sanktioner och vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
de genomförs, om konsumenter medvetet 
lämnar ofullständig eller felaktig 
information för att få en positiv 
bedömning av kreditvärdigheten och där 
fullständig och korrekt information skulle 
ha resulterat i en negativ bedömning av 
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kreditvärdigheten varefter de inte kan 
uppfylla avtalsvillkoren.

Or. de

Motivering

Anpassning till artikel 23 i konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska sörja för att den 
behöriga myndigheten offentliggör varje 
åtgärd eller sanktion till följd av 
överträdelser av de bestämmelser som 
antagits vid genomförandet av detta 
direktiv, om inte offentliggörandet skadar 
finansmarknaderna eller åsamkar de 
berörda parterna oproportionerlig skada.

utgår

Or. de

Motivering

Jämför artikel 23 i konsumentkreditdirektivet. Målet med dessa åtgärder eller sanktioner ska 
inte vara att peka ut någon.

Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sörja för att 
lämpliga och effektiva klagomåls- och
tvistlösningsförfaranden inrättas för 
tvistlösning utanför domstol rörande 
rättigheter och skyldigheter enligt detta 
direktiv mellan kreditgivare och 
konsumenter respektive kreditförmedlare 
och konsumenter, och att befintliga organ 

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs
lämpliga och effektiva 
tvistlösningsförfaranden utanför domstol 
för att lösa konsumenttvister som gäller 
kreditavtal, eventuellt genom att utnyttja
befintliga organ.
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används om så är lämpligt.
Medlemsstaterna ska vidare se till att alla 
kreditgivare och kreditförmedlare ansluts 
till ett eller flera sådana organ som 
handlägger dylika klagomåls- och 
tvistlösningsförfaranden.

Or. de

Motivering

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att dessa 
organ aktivt samarbetar för att lösa 
gränsöverskridande tvister.

2. Medlemsstaterna ska uppmuntra dessa 
organ att samarbeta för att även lösa 
gränsöverskridande tvister om kreditavtal.

Or. de

Motivering

Anpassning till artikel 24 i konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta de delegerade 
akter som avses i artiklarna 6.4, 8.4, 9.3, 
10.3, 14.5 och 16.2 ska ges till 
kommissionen på obegränsad tid från det 
att denna förordning har trätt i kraft.

1. Befogenheten att anta de delegerade 
akterna ges till kommissionen med 
förbehåll för de villkor som anges i denna 
artikel.

2. När kommissionen antagit en delegerad 
akt, ska den samtidigt underrätta 
Europaparlamentet och rådet om detta.

2. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som anges i artikel 9.3 d och e, och 
artikel 12.5 ska delegeras till 
kommissionen tills vidare från och med 
den *.
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3. Kommissionens rätt att anta delegerade 
akter gäller på de villkor som fastställs i 
artiklarna 27 och 28.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 9.3 d och e och artikel 12.5 
får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen 
av den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan 
dagen efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet om 
återkallande angivet datum. Det påverkar 
inte giltigheten av delegerade akter som 
redan har trätt i kraft.
3a. När kommissionen antagit en 
delegerad akt, ska den samtidigt 
underrätta Europaparlamentet och rådet 
om detta.
3b. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 9.3 d och e och artikel 12.5 ska 
träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av tre månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.
_______________
 Datum för detta direktivs ikraftträdande.

Or. de

Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
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Återkallande av delegering
1. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 6.4, 8.4, 9.3, 10.3, 14.5 
och 16.2 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet.
2. Den institution som inlett ett internt 
förfarande för att besluta om återkallande 
av delegering ska underrätta 
medlagstiftaren och kommissionen senast 
en månad innan ett slutligt beslut fattas, 
och ange vilka delegerade befogenheter 
som kan återkallas och skälen därtill.
3. Beslutet om återkallande innebär att 
delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet upphör att gälla. Det får 
verkan omedelbart eller vid ett senare, i 
beslutet angivet datum. Beslutet påverkar 
inte sådana delegerade akter som redan 
trätt i kraft. Det ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. de

Motivering

En anpassning till ändringar som gjorts.

Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
Invändning mot delegerade akter

1. Europaparlamentet och rådet får göra 
invändning mot en delegerad akt, inom 
två månader från den dag akten 
överlämnats till dem. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med en månad.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid utgången av den period som 
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avses i punkt 1 har invänt mot den 
delegerade akten, ska den offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft den dag som anges i 
denna. Den delegerade akten får 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning och träda i kraft innan 
denna period löper ut, förutsatt att både 
Europaparlamentet och rådet har 
underrättat kommissionen om att de inte 
har för avsikt att göra några 
invändningar.
3. Om antingen Europaparlamentet eller 
rådet invänder mot en delegerad akt inom 
den tidsfrist som avses i punkt 1, ska den 
inte träda i kraft. Den institution som 
invänt mot en delegerad akt ska ange 
skälen därtill.

Or. de

Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Artikel 29 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktivets tvingande karaktär Harmonisering och detta direktivs
tvingande karaktär

Or. de

Motivering

Jämför artikel 22 i konsumentkreditdirektivet.
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Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. I den mån detta direktiv innehåller 
harmoniserade bestämmelser får 
medlemsstaterna inte behålla eller införa 
andra bestämmelser i sin nationella 
lagstiftning som skiljer sig från vad som 
fastställs i detta direktiv.

Or. de

Motivering

En anpassning till konsumentkreditdirektivet. 

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att trygga att konsumenterna 
inte berövas det skydd som de ges enligt 
detta direktiv, genom att tredjelands lag 
väljs som tillämplig lag på kreditavtalet.

3. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att trygga att konsumenterna 
inte berövas det skydd som de ges enligt 
detta direktiv, genom att tredjelands lag 
väljs som tillämplig lag på kreditavtalet, i 
de fall då kreditavtalet har nära 
anknytning till en eller flera 
medlemsstaters territorium.

Or. de

Motivering

Anpassning till artikel 22.4 i konsumentkreditdirektivet.
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Ändringsförslag 92

Förslag till direktiv
Artikel 30a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30a
Övergångsbestämmelser

Detta direktiv ska inte tillämpas på de 
kreditavtal som löper den dag då de 
nationella genomförandeåtgärderna 
träder i kraft.

Or. de

Motivering

Anpassning till artikel 30 i konsumentkreditdirektivet.

Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Bilaga I – Avsnitt II – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) För konsumentkreditavtal där en bunden 
kreditränta fastställs för den inledande 
perioden, vid vars utgång en ny kreditränta 
fastställs och därefter regelbundet anpassas 
enligt en överenskommen indikator, ska 
beräkningen av den effektiva räntan utgå 
från antagandet att krediträntan vid 
utgången av perioden med den bundna 
krediträntan är densamma som vid den 
tidpunkt då den effektiva räntan 
beräknades, grundad på den överenskomna 
indikatorns värde vid den tidpunkten.

j) För konsumentkreditavtal där en bunden 
kreditränta fastställs för den inledande 
perioden, vid vars utgång en ny kreditränta 
fastställs och därefter regelbundet anpassas 
enligt en överenskommen indikator, ska 
beräkningen av den effektiva räntan utgå 
från antagandet att krediträntan vid 
utgången av perioden med den bundna 
krediträntan är densamma som vid den 
tidpunkt då den effektiva räntan 
beräknades, grundad på den överenskomna 
indikatorns värde vid den tidpunkten, men 
den får inte vara lägre än den fasta 
krediträntan. 

Or. de
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Motivering

Anpassning till tidigare ändringsförslag.

Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Bilaga II – del A – Modell för standardiserat EU-faktablad – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ränta [procentvärde] Kreditränta [procentvärde]

Or. de

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Bilaga II – del A – Modell för standardiserat EU-faktablad – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Förtidsbetalning 8. Förtidsbetalning
(I tillämpliga fall) Du kan inte återbetala 
lånet i förtid.

(I tillämpliga fall) Du kan inte återbetala 
lånet i förtid.

(I tillämpliga fall) Du kan återbetala lånet i 
förtid, antingen helt eller delvis.

(I tillämpliga fall) Du kan återbetala lånet i 
förtid, antingen helt eller delvis.

(I tillämpliga fall) [Villkor] (I tillämpliga fall) [Villkor]

[Förfarande] [Förfarande]
(I tillämpliga fall) Avgift vid 
Förtidsbetalning:

(I tillämpliga fall) Ersättning:

(I tillämpliga fall) Skulle du besluta att 
återbetala lånet i förtid, kontakta oss för att 
få veta den exakta avgiften vid den 
tidpunkten.

(I tillämpliga fall) Skulle du besluta att 
återbetala lånet i förtid, kontakta oss för att 
få veta den exakta ersättningen för 
uppkomna kostnader och ränteförluster
vid den tidpunkten.

Or. de
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Ändringsförslag 96

Förslag till direktiv
Bilaga II – del A – Modell för standardiserat EU-faktablad – punkt 14 – punktsats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• (I tillämpliga fall) Krediträntan är inte 
bunden under lånets hela löptid.

• (I tillämpliga fall) Krediträntan är inte 
bunden under lånets hela löptid. Den kan 
öka betydligt efter utgången av den period 
då räntan är bunden.

Or. de

Ändringsförslag 97

Förslag till direktiv
Bilaga II – del A – Modell för standardiserat EU-faktablad – punkt 14 – punktsats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Du behöver också betala andra skatter 
och kostnader (i tillämpliga fall), 
exempelvis notariatsavgifter.

• Du behöver också betala andra skatter 
och kostnader, som är förenade med den 
säkerhet som ställs för lånet, (i tillämpliga 
fall), exempelvis registreringsavgifter,
notariatsavgifter.

Or. de

Ändringsförslag 98

Förslag till direktiv
Bilaga II – del A – Modell för standardiserat EU-faktablad – punkt 14 – punktsats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• (I tillämpliga fall) Ditt hem kan övertas, 
om du inte klarar av att betala.

utgår

Or. de

Motivering

Anpassning till tidigare ändringsförslag.
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Ändringsförslag 99

Förslag till direktiv
Bilaga II – del A – Modell för standardiserat EU-faktablad – punkt 14 – punktsats 8 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Om betalningar inte omedelbart medför 
en motsvarande amortering av det totala 
kreditbeloppet utan används för 
kapitalbildning, ska det anges att 
kreditavtalet eller biavtalet inte utgör 
någon garanti för att det totala utnyttjade 
kreditbeloppet enligt kreditavtalet 
återbetalas, om inte en sådan garanti 
ställs.

Or. de

Ändringsförslag 100

Förslag till direktiv
Bilaga II – del B – avsnitt 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Utöver räntesatsen ska alla övriga 
kostnader förtecknas som ingår i den 
effektiva räntan (benämning och 
motsvarande procentandel). Kreditgivaren 
ska uppge en total procentandel, om det är 
omöjligt eller saknar mening att uppge alla 
dessa kostnaders procentandelar.

(1) Utöver krediträntan ska alla övriga 
kostnader förtecknas som ingår i den 
effektiva räntan (benämning och 
motsvarande procentandel). Kreditgivaren 
ska uppge en total procentandel, om det är 
omöjligt eller saknar mening att uppge alla 
dessa kostnaders procentandelar. Om en 
fast kreditränta fastställs för den 
inledande perioden, vid vars utgång en ny 
kreditränta fastställs enligt en 
överenskommen indikator, ska det tydligt 
anges att krediträntan och den effektiva 
räntan kan ligga betydligt högre än den 
fasta krediträntan och den ursprungliga 
effektiva räntan.

Or. de
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Ändringsförslag 101

Förslag till direktiv
Bilaga II – del B – avsnitt 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Tillämpas en avgift vid 
Förtidsbetalning, ska kreditgivaren 
uppmärksamma låntagaren på detta och 
ange beloppet. Om denna avgift skulle bero 
av olika faktorer, som 
återbetalningsbeloppet eller räntan vid det 
aktuella återbetalningstillfället, ska 
kreditgivaren uppge hur avgiften kommer 
att beräknas. Kreditgivaren ska sedan med 
minst två illustrativa exempel för 
låntagaren klargöra avgiftsnivån vid olika 
möjliga scenarior.

(2) Tillämpas en ersättning vid 
Förtidsbetalning, ska kreditgivaren 
uppmärksamma låntagaren på detta och 
ange beloppet. Om denna ersättning skulle 
bero av olika faktorer, som 
återbetalningsbeloppet eller räntan vid det 
aktuella återbetalningstillfället, ska 
kreditgivaren uppge hur ersättningen
kommer att beräknas. Kreditgivaren ska 
sedan med minst två illustrativa exempel 
för låntagaren klargöra ersättningsnivån
vid olika möjliga scenarior.

Or. de

Motivering

Anpassning till tidigare ändringsförslag.


