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Amendement 204
Matt Carthy

Voorstel voor een richtlijn
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt [het 
voorstel van de Commissie].

Or. en

Amendement 205
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Veel NPL’s zijn het gevolg van het 
feit dat miljoenen EU-burgers in 
financiële moeilijkheden verkeren en 
huishoudens zich te diep in de schulden 
steken. De belangrijkste oorzaken van 
deze overmatige particuliere schuldenlast 
zijn onverantwoorde 
kredietverleningspraktijken, zeepbellen op 
de huizenmarkt en het gebrek aan 
maatregelen om huishoudens die risico 
lopen in een vroeg stadium te detecteren. 
De financiële moeilijkheden van 
huishoudens met overmatige schulden 
vormen niet alleen een gevaar voor de 
stabiliteit van het financiële stelsel, maar 
zijn in de eerste plaats individuele 
menselijke tragedies die op alle mogelijke 
manieren moeten worden voorkomen. Er 
is bewijs van slechte praktijken onder 
kredietservicers, waaronder pest- en 
intimidatiepraktijken, en er zijn 
schuldenaren die aangeven dat ze onder 
druk worden gezet om onrealistische 
aflossingsbetalingen te doen. De sector is 
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in alle lidstaten onvoldoende gereguleerd 
en de regelgeving is regelmatig 
ontoereikend gebleken.

Or. en

Amendement 206
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) De uitwinning van de zekerheid in 
het geval van hypotheken doet afbreuk 
aan het recht op bijstand voor huisvesting 
en het recht op een waardig bestaan voor 
eenieder die niet over voldoende middelen 
beschikt, verankerd in het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie, 
evenals de rechten met betrekking tot 
huisvesting die in de grondwetten van veel 
lidstaten zijn opgenomen.

Or. en

Amendement 207
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) Met het oog op het 
misbruik in bepaalde markten is het 
noodzakelijk een gedragscode op te stellen 
met strikte regels voor kredietservicers en 
kredietkopers teneinde misleidende 
praktijken, intimidatie en de schending 
van de rechten van consumenten te 
voorkomen.
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Or. en

Amendement 208
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quinquies) Er is meer transparantie 
nodig om te monitoren hoe de markt 
reageert op het nieuwe kader. De EBA 
moet een openbaar register opstellen en 
bijhouden met beschikbare informatie 
over de spelers die actief zijn, het aantal 
operaties dat zij uitvoeren en de hiermee 
gemoeide bedragen.

Or. en

Amendement 209
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Een geïntegreerd financieel stelsel 
zal de EMU beter bestand maken tegen 
negatieve schokken door 
grensoverschrijdende particuliere 
risicodeling te vergemakkelijken, en zal 
tegelijkertijd de behoefte aan publieke 
risicodeling verminderen. Om deze 
doelstellingen te bereiken, moet de Unie 
nu de bankenunie voltooien en de 
kapitaalmarktenunie (KMU) verder 
ontwikkelen. Het aanpakken van de hoge 
niveaus van NPL’s en de mogelijke 
toekomstige opeenhoping ervan is 
essentieel voor de voltooiing van de 

(2) Het aanpakken van de hoge niveaus 
van NPL’s en de mogelijke toekomstige 
opeenhoping ervan is essentieel voor de 
voltooiing van de bankenunie, aangezien 
het cruciaal is voor de waarborging van de 
concurrentie in de banksector en het 
behoud van de financiële stabiliteit.
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bankenunie, aangezien het cruciaal is voor 
de waarborging van de concurrentie in de 
banksector, het behoud van de financiële 
stabiliteit en het stimuleren van 
kredietverlening met het oog op het 
scheppen van banen en groei in de Unie.

Or. en

Amendement 210
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Een geïntegreerd financieel stelsel 
zal de EMU beter bestand maken tegen 
negatieve schokken door 
grensoverschrijdende particuliere 
risicodeling te vergemakkelijken, en zal 
tegelijkertijd de behoefte aan publieke 
risicodeling verminderen. Om deze 
doelstellingen te bereiken, moet de Unie nu 
de bankenunie voltooien en de 
kapitaalmarktenunie (KMU) verder 
ontwikkelen. Het aanpakken van de hoge 
niveaus van NPL’s en de mogelijke 
toekomstige opeenhoping ervan is 
essentieel voor de voltooiing van de 
bankenunie, aangezien het cruciaal is voor 
de waarborging van de concurrentie in de 
banksector, het behoud van de financiële 
stabiliteit en het stimuleren van 
kredietverlening met het oog op het 
scheppen van banen en groei in de Unie.

(2) Een geïntegreerd financieel stelsel 
zal de EMU beter bestand maken tegen 
negatieve schokken door 
grensoverschrijdende particuliere 
risicodeling te vergemakkelijken, en zal 
tegelijkertijd de behoefte aan publieke 
risicodeling verminderen. Om deze 
doelstellingen te bereiken, moet de Unie nu 
de bankenunie voltooien en de 
kapitaalmarktenunie (KMU) verder 
ontwikkelen. Het aanpakken van de hoge 
niveaus van NPL’s en de mogelijke 
toekomstige opeenhoping ervan is 
essentieel voor de versterking van de 
bankenunie waarbij alle lidstaten eerst de 
balansen van de banken opschonen 
alvorens de bankenunie te voltooien, 
aangezien het cruciaal is voor de 
waarborging van de concurrentie in de 
banksector, het behoud van de financiële 
stabiliteit en het stimuleren van 
kredietverlening met het oog op het 
scheppen van banen en groei in de Unie.

Or. en

Amendement 211
Engin Eroglu, Olivier Chastel
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Een geïntegreerd financieel stelsel 
zal de EMU beter bestand maken tegen 
negatieve schokken door 
grensoverschrijdende particuliere 
risicodeling te vergemakkelijken, en zal 
tegelijkertijd de behoefte aan publieke 
risicodeling verminderen. Om deze 
doelstellingen te bereiken, moet de Unie nu 
de bankenunie voltooien en de 
kapitaalmarktenunie (KMU) verder 
ontwikkelen. Het aanpakken van de hoge 
niveaus van NPL’s en de mogelijke 
toekomstige opeenhoping ervan is 
essentieel voor de voltooiing van de 
bankenunie, aangezien het cruciaal is voor 
de waarborging van de concurrentie in de 
banksector, het behoud van de financiële 
stabiliteit en het stimuleren van 
kredietverlening met het oog op het 
scheppen van banen en groei in de Unie.

(2) Een geïntegreerd financieel stelsel 
zal de EMU beter bestand maken tegen 
negatieve schokken door 
grensoverschrijdende particuliere 
risicodeling te vergemakkelijken, en zal 
tegelijkertijd de behoefte aan publieke 
risicodeling verminderen. Om deze 
doelstellingen te bereiken, moet de Unie nu 
de bankenunie voltooien en de 
kapitaalmarktenunie (KMU) verder 
ontwikkelen. Het aanpakken van de hoge 
niveaus van NPL’s en de mogelijke 
toekomstige opeenhoping ervan is 
essentieel voor de versterking van de 
bankenunie, aangezien het cruciaal is voor 
de waarborging van de concurrentie in de 
banksector, het behoud van de financiële 
stabiliteit en het stimuleren van 
kredietverlening met het oog op het 
scheppen van banen en groei in de Unie.

Or. en

Amendement 212
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In juli 2017 heeft de Raad in zijn 
“Actieplan voor de aanpak van niet-
renderende leningen in Europa”25 diverse 
instellingen opgeroepen passende 
maatregelen te nemen om het grote aantal 
NPL’s in de Unie verder aan te pakken. 
Het actieplan ontvouwt een brede aanpak 
die gericht is op een combinatie van elkaar 
aanvullende beleidsmaatregelen op vier 
gebieden: i) bankentoezicht en -regulering, 

(3) In juli 2017 heeft de Raad in zijn 
“Actieplan voor de aanpak van niet-
renderende leningen in Europa”25 diverse 
instellingen opgeroepen passende 
maatregelen te nemen om het grote aantal 
bestaande NPL’s in de Unie verder aan te 
pakken en te voorkomen dat er zich 
nieuwe NPL’s ophopen en dat deze de 
financiële stabiliteit in gevaar brengen. 
Het actieplan ontvouwt een brede aanpak 
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ii) hervorming van de kaders voor 
herstructurering, insolventie en 
schuldinvordering, iii) ontwikkeling van 
secundaire markten voor noodlijdende 
activa, en iv) bevordering van de 
herstructurering van het bankstelsel. 
Maatregelen op deze gebieden moeten 
worden genomen op nationaal niveau en, 
waar passend, op het niveau van de Unie. 
De Commissie heeft een soortgelijk 
voornemen aangekondigd in haar 
“Mededeling over de voltooiing van de 
bankenunie” van 11 oktober 201726, waarin 
werd gepleit voor een uitgebreid pakket 
maatregelen om NPL’s in de Unie aan te 
pakken.

die gericht is op een combinatie van elkaar 
aanvullende beleidsmaatregelen op vier 
gebieden: i) bankentoezicht en -regulering, 
ii) hervorming van de kaders voor 
herstructurering, insolventie en 
schuldinvordering, iii) ontwikkeling van 
secundaire markten voor noodlijdende 
activa, en iv) bevordering van de 
herstructurering van het bankstelsel. 
Maatregelen op deze gebieden moeten 
worden genomen op nationaal niveau en, 
waar passend, op het niveau van de Unie. 
De Commissie heeft een soortgelijk 
voornemen aangekondigd in haar 
“Mededeling over de voltooiing van de 
bankenunie” van 11 oktober 201726, waarin 
werd gepleit voor een uitgebreid pakket 
maatregelen om NPL’s in de Unie aan te 
pakken.

_________________ _________________
25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/nl/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/nl/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

26 Mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, de Europese Centrale Bank, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s over de 
voltooiing van de bankenunie, COM(2017) 
592 final van 11.10.2017.

26 Mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, de Europese Centrale Bank, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s over de 
voltooiing van de bankenunie, COM(2017) 
592 final van 11.10.2017.

Or. en

Amendement 213
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In juli 2017 heeft de Raad in zijn 
“Actieplan voor de aanpak van niet-
renderende leningen in Europa”25 diverse 
instellingen opgeroepen passende 
maatregelen te nemen om het grote aantal 

(3) In juli 2017 heeft de Raad in zijn 
“Actieplan voor de aanpak van niet-
renderende leningen in Europa”25 diverse 
instellingen opgeroepen passende 
maatregelen te nemen om het grote aantal 
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NPL’s in de Unie verder aan te pakken. 
Het actieplan ontvouwt een brede aanpak 
die gericht is op een combinatie van elkaar 
aanvullende beleidsmaatregelen op vier 
gebieden: i) bankentoezicht en -regulering, 
ii) hervorming van de kaders voor 
herstructurering, insolventie en 
schuldinvordering, iii) ontwikkeling van 
secundaire markten voor noodlijdende 
activa, en iv) bevordering van de 
herstructurering van het bankstelsel. 
Maatregelen op deze gebieden moeten 
worden genomen op nationaal niveau en, 
waar passend, op het niveau van de Unie. 
De Commissie heeft een soortgelijk 
voornemen aangekondigd in haar 
“Mededeling over de voltooiing van de 
bankenunie” van 11 oktober 201726, waarin 
werd gepleit voor een uitgebreid pakket 
maatregelen om NPL’s in de Unie aan te 
pakken.

NPL’s in de Unie verder aan te pakken en 
om een toename van het aantal NPL’s op 
de lange termijn te voorkomen. Het 
actieplan ontvouwt een brede aanpak die 
gericht is op een combinatie van elkaar 
aanvullende beleidsmaatregelen op vier 
gebieden: i) bankentoezicht en -regulering, 
ii) hervorming van de kaders voor 
herstructurering, insolventie en 
schuldinvordering, iii) ontwikkeling van 
secundaire markten voor noodlijdende 
activa, en iv) bevordering van de 
herstructurering van het bankstelsel. 
Maatregelen op deze gebieden moeten 
worden genomen op nationaal niveau en, 
waar passend, op het niveau van de Unie. 
De Commissie heeft een soortgelijk 
voornemen aangekondigd in haar 
“Mededeling over de voltooiing van de 
bankenunie” van 11 oktober 201726, waarin 
werd gepleit voor een uitgebreid pakket 
maatregelen om NPL’s in de Unie aan te 
pakken.

_________________ _________________
25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/nl/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/nl/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

26 Mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, de Europese Centrale Bank, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s over de 
voltooiing van de bankenunie, COM(2017) 
592 final van 11.10.2017.

26 Mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, de Europese Centrale Bank, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s over de 
voltooiing van de bankenunie, COM(2017) 
592 final van 11.10.2017.

Or. en

Amendement 214
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(4 bis) In het proces van de ontwikkeling 
van macroprudentiële benaderingen ter 
voorkoming van het ontstaan van 
systeembrede risico’s die samenhangen 
met NPL’s, ontwikkelt het Europees 
Comité voor systeemrisico’s passende 
macroprudentiële normen en een systeem 
van toezicht op de andere betrokken 
financiële instellingen die actief zijn in de 
secundaire markt voor NPL’s. Deze 
regelgevende maatregelen zullen 
garanderen dat dergelijke instellingen 
aan dezelfde normen moeten voldoen als 
banken, waaronder met betrekking tot 
prudentiële eisen, 
bekendmakingsvereisten en de eerlijke 
behandeling van kredietnemers. Deze 
instellingen zijn ook gebonden aan alle 
relevante toepasselijke nationale en EU-
vereisten met betrekking tot 
consumentenbescherming.

Or. en

Amendement 215
Matt Carthy

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het zal voor kredietinstellingen 
verplicht zijn voldoende middelen te 
reserveren wanneer nieuwe leningen niet-
renderend worden, waarmee passende 
stimulansen moeten worden gecreëerd om 
NPL’s vroegtijdig aan te pakken en een te 
grote opeenhoping van NPL’s te 
vermijden. Wanneer leningen niet-
renderend worden, zouden efficiëntere 
uitwinningsmechanismen voor gedekte 
leningen kredietinstellingen in staat stellen 
de naleving van NPL’s af te dwingen, 
onder voorbehoud van passende 
waarborgen voor kredietnemers. Mochten 
de NPL-volumes desondanks te hoog 

(5) Het zal voor kredietinstellingen 
verplicht zijn voldoende middelen te 
reserveren wanneer nieuwe leningen niet-
renderend worden, waarmee passende 
stimulansen moeten worden gecreëerd om 
NPL’s vroegtijdig aan te pakken en een te 
grote opeenhoping van NPL’s te 
vermijden. Wanneer leningen niet-
renderend worden, zouden efficiëntere 
uitwinningsmechanismen voor gedekte 
leningen kredietinstellingen in staat stellen 
de naleving van NPL’s af te dwingen, 
onder voorbehoud van passende 
waarborgen voor kredietnemers, met 
inbegrip van juridische bescherming 
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worden – zoals momenteel bij sommige 
kredietinstellingen en in sommige lidstaten 
het geval is – dan zouden 
kredietinstellingen ze op efficiënte, 
concurrerende en transparante 
secundaire markten aan andere 
marktdeelnemers moeten kunnen 
verkopen. De bevoegde autoriteiten van 
kredietinstellingen zullen hen daarbij 
begeleiden op basis van hun bestaande 
bankspecifieke, zogenaamde pijler 2-
bevoegdheden krachtens Verordening (EU) 
nr. 575/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad27. Wanneer NPL’s een 
aanzienlijk en algemeen probleem worden, 
kunnen lidstaten nationale 
vermogensbeheerders instellen of andere 
alternatieve maatregelen treffen in het 
kader van de huidige staatssteun- en 
bankafwikkelingsregels.

tegen uitzetting uit een 
hoofdwoning. Mochten de NPL-volumes 
desondanks te hoog worden – zoals 
momenteel bij sommige kredietinstellingen 
en in sommige lidstaten het geval is – dan 
moeten kredietinstellingen worden 
aangemoedigd om de NPL’s individueel te 
beoordelen. In deze richtlijn wordt geen 
voorkeur uitgesproken voor specifieke 
instrumenten om de hoeveelheid NPL’s 
terug te dringen en de combinatie van 
instrumenten of strategische 
beperkingsprikkels voor een bepaalde 
kredietinstelling zijn de 
verantwoordelijkheid van, en mogen naar 
eigen goeddunken worden bepaald door, 
het management van deze instelling. De 
bevoegde autoriteiten van 
kredietinstellingen zullen hen daarbij 
begeleiden op basis van hun bestaande 
bankspecifieke, zogenaamde pijler 2-
bevoegdheden krachtens Verordening (EU) 
nr. 575/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad27. Wanneer NPL’s een 
aanzienlijk en algemeen probleem worden, 
kunnen lidstaten nationale 
vermogensbeheerders instellen of andere 
alternatieve maatregelen treffen in het 
kader van de huidige staatssteun- en 
bankafwikkelingsregels.

_________________ _________________
27 Verordening (EU) nr. 575/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2013 betreffende prudentiële vereisten 
voor kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen en tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 648/2012 
(PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).

27 Verordening (EU) nr. 575/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2013 betreffende prudentiële vereisten 
voor kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen en tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 648/2012 
(PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).

Or. en

Amendement 216
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het zal voor kredietinstellingen 
verplicht zijn voldoende middelen te 
reserveren wanneer nieuwe leningen niet-
renderend worden, waarmee passende 
stimulansen moeten worden gecreëerd om 
NPL’s vroegtijdig aan te pakken en een te 
grote opeenhoping van NPL’s te 
vermijden. Wanneer leningen niet-
renderend worden, zouden efficiëntere 
uitwinningsmechanismen voor gedekte 
leningen kredietinstellingen in staat stellen 
de naleving van NPL’s af te dwingen, 
onder voorbehoud van passende 
waarborgen voor kredietnemers. Mochten 
de NPL-volumes desondanks te hoog 
worden – zoals momenteel bij sommige 
kredietinstellingen en in sommige lidstaten 
het geval is – dan zouden 
kredietinstellingen ze op efficiënte, 
concurrerende en transparante 
secundaire markten aan andere 
marktdeelnemers moeten kunnen 
verkopen. De bevoegde autoriteiten van 
kredietinstellingen zullen hen daarbij 
begeleiden op basis van hun bestaande 
bankspecifieke, zogenaamde pijler 2-
bevoegdheden krachtens Verordening 
(EU) nr. 575/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad27. Wanneer NPL’s 
een aanzienlijk en algemeen probleem 
worden, kunnen lidstaten nationale 
vermogensbeheerders instellen of andere 
alternatieve maatregelen treffen in het 
kader van de huidige staatssteun- en 
bankafwikkelingsregels.

(5) Het zal voor kredietinstellingen 
verplicht zijn voldoende middelen te 
reserveren wanneer nieuwe leningen niet-
renderend worden, waarmee passende 
stimulansen moeten worden gecreëerd om 
NPL’s vroegtijdig aan te pakken en een te 
grote opeenhoping van NPL’s te 
vermijden. Wanneer leningen niet-
renderend worden, zouden efficiëntere 
mechanismen voor gedekte leningen 
kredietinstellingen in staat stellen een 
holistische strategie toe te passen om in 
moeilijkheden verkerende kredietnemers 
te beschermen en de duurzaamheid van 
het bancaire stelsel te waarborgen, onder 
voorbehoud van sterke en doeltreffende 
waarborgen voor consumenten. Mochten 
de NPL-volumes desondanks te hoog 
worden – zoals momenteel bij sommige 
kredietinstellingen en in sommige lidstaten 
het geval is – dan mogen 
kredietinstellingen geen renderende 
kredietovereenkomsten met consumenten 
verkopen of overdragen aan derden. 
Wanneer NPL’s een aanzienlijk en 
algemeen probleem worden, kunnen 
lidstaten nationale vermogensbeheerders 
instellen of andere alternatieve maatregelen 
treffen in het kader van de huidige 
staatssteun- en bankafwikkelingsregels.

_________________
27 Verordening (EU) nr. 575/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
26 juni 2013 betreffende prudentiële 
vereisten voor kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen en tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 648/2012 
(PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).
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Or. en

Amendement 217
Matt Carthy

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze richtlijn zou 
kredietinstellingen in staat moeten stellen 
leningen beter aan te pakken zodra deze 
niet-renderend worden, door de 
voorwaarden te verbeteren voor het 
uitwinnen van de ter dekking van het 
krediet gestelde zekerheden of voor het 
verkopen van het krediet aan derden. De 
invoering van versnelde uitwinning van 
zekerheden als een snel mechanisme voor 
de inning van zekerheidswaarde de kosten 
voor de afwikkeling van NPL’s 
verminderen en bijgevolg voor 
kredietinstellingen en NPL-kopers een 
hulpmiddel zijn bij het innen van waarde. 
Wanneer kredietinstellingen worden 
geconfronteerd met een grote 
opeenhoping van NPL’s en niet over het 
personeel of de deskundigheid beschikken 
om deze naar behoren te servicen, zou een 
haalbare oplossing bestaan in de 
uitbesteding van de servicing van deze 
leningen aan een gespecialiseerde 
kredietservicer of de overdracht van de 
kredietovereenkomst aan een kredietkoper 
met de nodige risicobereidheid en 
deskundigheid om deze te beheren.

Schrappen

Or. en

Amendement 218
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze richtlijn zou 
kredietinstellingen in staat moeten stellen 
leningen beter aan te pakken zodra deze 
niet-renderend worden, door de 
voorwaarden te verbeteren voor het 
uitwinnen van de ter dekking van het 
krediet gestelde zekerheden of voor het 
verkopen van het krediet aan derden. De 
invoering van versnelde uitwinning van 
zekerheden als een snel mechanisme voor 
de inning van zekerheidswaarde de kosten 
voor de afwikkeling van NPL’s 
verminderen en bijgevolg voor 
kredietinstellingen en NPL-kopers een 
hulpmiddel zijn bij het innen van waarde. 
Wanneer kredietinstellingen worden 
geconfronteerd met een grote 
opeenhoping van NPL’s en niet over het 
personeel of de deskundigheid beschikken 
om deze naar behoren te servicen, zou een 
haalbare oplossing bestaan in de 
uitbesteding van de servicing van deze 
leningen aan een gespecialiseerde 
kredietservicer of de overdracht van de 
kredietovereenkomst aan een kredietkoper 
met de nodige risicobereidheid en 
deskundigheid om deze te beheren.

Schrappen

Or. en

Amendement 219
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De twee oplossingen voor 
kredietinstellingen om NPL’s aan te 
pakken waarin deze richtlijn voorziet, 
versterken elkaar. De kortere 

Schrappen
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uitwinningstermijn en de hogere 
inningspercentages die bij versnelde 
buitengerechtelijke uitwinning van 
zekerheden te verwachten zijn, verhogen 
de waarde van een NPL. Hierdoor stijgen 
de biedprijzen bij NPL-transacties. Voorts 
zal het minder ingewikkeld zijn NPL’s te 
verkopen wanneer ze door een zekerheid 
gedekt zijn. De reden hiervoor is dat het 
eenvoudiger is om op een secundaire 
markt een gedekte NPL te beprijzen dan 
een ongedekte NPL, omdat de waarde van 
de zekerheid een minimumwaarde voor 
een NPL bepaalt. Met een meer liquide en 
beter functionerende secundaire markt 
voor NPL’s waar beleggers meer 
belangstelling voor NPL’s met een 
versnelde uitwinningsmogelijkheid 
zouden tonen, zouden kredietinstellingen 
meer worden gestimuleerd om bij het 
verstrekken van nieuwe leningen te 
voorzien in versnelde buitengerechtelijke 
uitwinning van zekerheden. De door deze 
richtlijn bereikte harmonisatie zou 
bovendien de ontwikkeling van pan-
Europese NPL-beleggers bevorderen, 
waardoor de marktliquiditeit verder zou 
verbeteren.

Or. en

Amendement 220
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Deze richtlijn moet bijdragen aan 
de ontwikkeling van secundaire markten 
voor NPL’s in de Unie door 
belemmeringen voor de overdracht van 
NPL’s door kredietinstellingen aan niet-
kredietinstellingen weg te nemen en 
tegelijkertijd de rechten van de consument 

(9) Deze richtlijn moet de ontwikkeling 
van secundaire markten voor NPL’s in de 
Unie reguleren door waarborgen en 
minimumeisen vast te stellen voor de 
overdracht van NPL’s door 
kredietinstellingen aan niet-
kredietinstellingen en tegelijkertijd de 
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te beschermen. Een voorgestelde maatregel 
moet ook de vergunningsvereisten voor 
kredietservicers vereenvoudigen en 
harmoniseren. Deze richtlijn moet derhalve 
een Uniebreed kader voor zowel kopers als 
servicers van door kredietinstellingen 
afgesloten kredietovereenkomsten tot stand 
brengen.

rechten van de consument te beschermen. 
Een voorgestelde maatregel moet ook de 
vergunningsvereisten voor kredietservicers 
vereenvoudigen en harmoniseren. Deze 
richtlijn moet derhalve een Uniebreed 
kader voor zowel kopers als servicers van 
door kredietinstellingen afgesloten 
kredietovereenkomsten tot stand brengen, 
waarbinnen kredietservicers een 
vergunning moeten aanvragen en 
onderworpen worden aan toezicht door de 
lidstaat waarin zij actief zijn. Voorts stelt 
deze richtlijn de lidstaten in staat 
kredietservicers en kredietkopers 
strengere eisen op te leggen.

Or. en

Amendement 221
Matt Carthy

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Deze richtlijn moet bijdragen aan 
de ontwikkeling van secundaire markten 
voor NPL’s in de Unie door 
belemmeringen voor de overdracht van 
NPL’s door kredietinstellingen aan niet-
kredietinstellingen weg te nemen en 
tegelijkertijd de rechten van de consument 
te beschermen. Een voorgestelde maatregel 
moet ook de vergunningsvereisten voor 
kredietservicers vereenvoudigen en 
harmoniseren. Deze richtlijn moet derhalve 
een Uniebreed kader voor zowel kopers als 
servicers van door kredietinstellingen 
afgesloten kredietovereenkomsten tot stand 
brengen.

(9) Deze richtlijn moet bijdragen aan 
de ontwikkeling van secundaire markten 
voor NPL’s in de Unie door 
belemmeringen voor de overdracht van 
NPL’s door kredietinstellingen aan niet-
kredietinstellingen weg te nemen en 
tegelijkertijd de rechten van de consument 
te beschermen, met name het recht van 
hypotheekhouders op juridische 
bescherming tegen uitzetting uit een 
hoofdwoning. Een voorgestelde maatregel 
moet ook de vergunningsvereisten voor 
kredietservicers vereenvoudigen en 
harmoniseren. Deze richtlijn moet derhalve 
een Uniebreed kader voor zowel kopers als 
servicers van door kredietinstellingen 
afgesloten kredietovereenkomsten tot stand 
brengen.

Or. en
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Amendement 222
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Deze richtlijn moet bijdragen aan 
de ontwikkeling van secundaire markten 
voor NPL’s in de Unie door 
belemmeringen voor de overdracht van 
NPL’s door kredietinstellingen aan niet-
kredietinstellingen weg te nemen en 
tegelijkertijd de rechten van de consument 
te beschermen. Een voorgestelde maatregel 
moet ook de vergunningsvereisten voor 
kredietservicers vereenvoudigen en 
harmoniseren. Deze richtlijn moet derhalve 
een Uniebreed kader voor zowel kopers als 
servicers van door kredietinstellingen 
afgesloten kredietovereenkomsten tot 
stand brengen.

(9) Deze richtlijn moet beogen om de 
bestaande secundaire markten voor NPL’s 
in de Unie te reguleren door de rechten 
van de consument te beschermen. Een 
voorgestelde maatregel moet ook de 
vergunningsvereisten voor kredietservicers 
vereenvoudigen en harmoniseren. Deze 
richtlijn moet derhalve een Uniebreed 
kader voor kredietinstellingen, 
kredietkopers, kredietservicers en 
kredietservicingaanbieders tot stand 
brengen.

Or. en

Amendement 223
Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Deze richtlijn moet bijdragen aan 
de ontwikkeling van secundaire markten 
voor NPL’s in de Unie door 
belemmeringen voor de overdracht van 
NPL’s door kredietinstellingen aan niet-
kredietinstellingen weg te nemen en 
tegelijkertijd de rechten van de consument 
te beschermen. Een voorgestelde maatregel 
moet ook de vergunningsvereisten voor 
kredietservicers vereenvoudigen en 

(9) Deze richtlijn moet bijdragen aan 
de ontwikkeling van secundaire markten 
voor NPL’s in de Unie door 
belemmeringen voor de overdracht van 
NPL’s door kredietinstellingen aan niet-
kredietinstellingen weg te nemen en 
tegelijkertijd te zorgen voor een hoog 
niveau van consumentenbescherming en 
de rechten van de consument te 
beschermen. Een voorgestelde maatregel 
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harmoniseren. Deze richtlijn moet derhalve 
een Uniebreed kader voor zowel kopers als 
servicers van door kredietinstellingen 
afgesloten kredietovereenkomsten tot stand 
brengen.

moet ook de vergunningsvereisten voor 
kredietservicers vereenvoudigen en 
harmoniseren. Deze richtlijn moet derhalve 
een Uniebreed kader voor zowel kopers als 
servicers van door kredietinstellingen 
afgesloten kredietovereenkomsten tot stand 
brengen.

Or. en

Amendement 224
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Andere financiële instellingen die 
actief zijn op de secundaire markt moeten 
de belangen van consumenten in acht 
nemen en moeten voldoen aan alle 
relevante nationale en EU-vereisten met 
betrekking tot consumentenbescherming, 
met inbegrip van degene die zijn 
opgenomen in artikel 28 van Richtlijn 
2014/17/EU1 bis, in de richtsnoeren van de 
EBA inzake betalingsachterstanden en 
marktafscherming en in de definitieve 
richtsnoeren van de EBA inzake het 
beheer van niet-renderende en 
respijtblootstellingen.
_________________
1 bis Richtlijn 2014/17/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
4 februari 2014 inzake 
kredietovereenkomsten voor consumenten 
met betrekking tot voor bewoning 
bestemde onroerende goederen en tot 
wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG 
en 2013/36/EU en Verordening (EU) 
nr. 1093/2010 (PB L 60 van 28.2.2014, 
blz. 34).

Or. en
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Amendement 225
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Met respijtmaatregelen moet 
worden beoogd de kredietnemer weer in 
een duurzame situatie te brengen waarin 
hij de lening afbetaalt, met inachtneming 
van de eerlijke behandeling van 
consumenten en alle relevante 
toepasselijke nationale en EU-vereisten 
inzake consumentenbescherming. Bij 
besluiten over de stappen of 
respijtmaatregelen die moeten worden 
genomen, moeten kredietinstellingen 
rekening houden met de belangen van 
consumenten en voldoen aan de vereisten 
met betrekking tot 
consumentenbescherming, met inbegrip 
van degene die zijn opgenomen in 
artikel 28 van Richtlijn 2014/17/EU, in de 
richtsnoeren van de EBA inzake 
betalingsachterstanden en 
marktafscherming en in de definitieve 
richtsnoeren van de EBA inzake het 
beheer van niet-renderende en 
respijtblootstellingen.

Or. en

Amendement 226
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quater) Respijtmaatregelen kunnen 
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de volgende tegemoetkomingen aan de 
consument zijn:
(a) gehele of gedeeltelijke herfinanciering 
van een kredietovereenkomst;
(b) wijziging van de eerdere voorwaarden 
van een kredietovereenkomst, die onder 
andere het volgende kan inhouden:
i) verlenging van de looptijd van de 
hypotheek;
ii) aanpassing van het hypotheektype 
(bijvoorbeeld door de hypotheek te 
veranderen van een aflossings- en 
rentehypotheek in een aflossingsvrije 
hypotheek);
iii) uitstel van betaling voor het hele of 
een deel van het afbetalingsplan 
gedurende een bepaalde periode;
iv) wijziging van de rente tot aan een 
bepaald plafond;
v) aanbieden van een periode waarin geen 
betalingen hoeven te worden gedaan.

Or. en

Amendement 227
Matt Carthy

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Momenteel kunnen kredietkopers 
en kredietservicers echter niet van de 
interne markt profiteren als gevolg van 
barrières die gezien het ontbreken van een 
specifiek en coherent regelgevings- en 
toezichtstelsel zijn opgeworpen door 
uiteenlopende nationale wetgevingen. De 
lidstaten hebben zeer uiteenlopende regels 
voor de wijze waarop niet-
kredietinstellingen kredietovereenkomsten 
van kredietinstellingen mogen verwerven. 
Niet-kredietinstellingen die door 

Schrappen
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kredietinstellingen verleend krediet 
kopen, zijn in sommige lidstaten niet 
gereguleerd, terwijl zij in andere lidstaten 
aan verschillende eisen moeten voldoen, 
die soms neerkomen op het verkrijgen van 
een volledige vergunning als 
kredietinstelling. Deze verschillen in 
regelgevingsvereisten hebben geleid tot 
aanzienlijke belemmeringen voor de 
legale grensoverschrijdende aankoop van 
krediet in de Unie, met name door de 
hogere nalevingskosten wanneer wordt 
getracht kredietportefeuilles te kopen. Als 
gevolg hiervan zijn kredietkopers in een 
beperkt aantal lidstaten actief, wat heeft 
geresulteerd in weinig concurrentie in de 
interne markt, aangezien het aantal 
geïnteresseerde kopers gering blijft. Dit 
heeft geleid tot een inefficiënte secundaire 
markt voor NPL’s. Voorts blijven de 
voornamelijk nationale markten voor 
NPL’s qua omvang beperkt.

Or. en

Amendement 228
Bogdan Rzońca

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Een niet-renderende 
kredietovereenkomst is een blootstelling 
die wordt aangemerkt als niet-renderend 
overeenkomstig artikel 47 bis van 
Verordening (EU) nr. 630/2019 van 17 
april 2019 tot wijziging van Verordening 
(EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale 
verliesdekking voor niet-renderende 
blootstellingen.

Or. en
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Amendement 229
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Er zijn momenteel geen 
gemeenschappelijke Europese 
minimumnormen ter regulering van 
kredietservicingactiviteiten. Bovendien 
zijn er momenteel geen 
gemeenschappelijke normen om de 
activiteiten in verband met 
schuldinvordering te reguleren.

Or. en

Amendement 230
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Er zijn momenteel geen 
gemeenschappelijke Europese 
minimumnormen ter regulering van 
kredietservicingactiviteiten. Bovendien 
zijn er momenteel geen 
gemeenschappelijke normen om de 
activiteiten in verband met 
schuldinvordering te reguleren.

Or. en

Amendement 231
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het gebrek aan concurrentiedruk 
op de markt voor kredietkopen en de 
markt voor kredietservicingactiviteiten 
leidt ertoe dat kredietservicingfirma’s 
kredietkopers hoge vergoedingen voor 
hun diensten vragen en dat de prijzen op 
secundaire markten voor krediet laag zijn. 
Dit vermindert de prikkels voor 
kredietinstellingen om hun NPL’s van de 
hand te doen.

Schrappen

Or. en

Amendement 232
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Optreden op Unieniveau is dus 
noodzakelijk om de positie van 
kredietkopers en kredietservicers met 
betrekking tot oorspronkelijk door 
kredietinstellingen verleend krediet te 
regelen. In dit stadium wordt niet 
voorgesteld om de werkingssfeer uit te 
breiden tot oorspronkelijk door niet-
kredietinstellingen verleend krediet of 
schuldinvordering in het algemeen, 
aangezien voor een dergelijke uitgebreide 
werkingssfeer geen bewijs is voor macro-
economische relevantie, verkeerd 
afgestemde stimulansen of slecht 
functionerende markten.

(16) Optreden op Unieniveau is dus 
noodzakelijk om de positie van 
kredietkopers en kredietservicers met 
betrekking tot oorspronkelijk door 
kredietinstellingen verleend niet-
renderend krediet te regelen. Deze 
richtlijn laat ook de nationale regels uit 
hoofde waarvan bijkomende vereisten 
worden opgelegd aan de kredietkoper of 
de kredietservicer wat betreft nieuwe 
onderhandelingen over de voorwaarden 
in het kader van een kredietovereenkomst 
onverlet. In dit stadium wordt niet 
voorgesteld om de werkingssfeer uit te 
breiden tot oorspronkelijk door niet-
kredietinstellingen verleend krediet of 
schuldinvordering in het algemeen, 
aangezien voor een dergelijke uitgebreide 
werkingssfeer geen bewijs is voor macro-
economische relevantie, verkeerd 
afgestemde stimulansen of slecht 
functionerende markten.

Or. en
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Amendement 233
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Optreden op Unieniveau is dus 
noodzakelijk om de positie van 
kredietkopers en kredietservicers met 
betrekking tot oorspronkelijk door 
kredietinstellingen verleend krediet te 
regelen. In dit stadium wordt niet 
voorgesteld om de werkingssfeer uit te 
breiden tot oorspronkelijk door niet-
kredietinstellingen verleend krediet of 
schuldinvordering in het algemeen, 
aangezien voor een dergelijke uitgebreide 
werkingssfeer geen bewijs is voor macro-
economische relevantie, verkeerd 
afgestemde stimulansen of slecht 
functionerende markten.

(16) Optreden op Unieniveau is dus 
noodzakelijk om de bescherming van 
kredietnemers evenals de duurzaamheid 
van het bancaire stelsel en de positie van 
kredietkopers en kredietservicers met 
betrekking tot oorspronkelijk door 
kredietinstellingen verleend krediet te 
regelen. In dit stadium wordt niet 
voorgesteld om de werkingssfeer uit te 
breiden tot oorspronkelijk door niet-
kredietinstellingen verleend krediet of 
schuldinvordering in het algemeen, 
aangezien voor een dergelijke uitgebreide 
werkingssfeer geen bewijs is voor macro-
economische relevantie, verkeerd 
afgestemde stimulansen of slecht 
functionerende markten.

Or. en

Amendement 234
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Deze richtlijn doet evenmin 
afbreuk aan de beperkingen in nationale 
wetgeving met betrekking tot de 
overdracht van de rechten van 
kredietgevers krachtens een niet-
renderende kredietovereenkomst of van de 
kredietovereenkomst zelf die niet is 
beëindigd in overeenstemming met het 



AM\1195240NL.docx 25/169 PE645.006v01-00

NL

nationale burgerlijk recht, met als gevolg 
dat alle bedragen die krachtens de 
kredietovereenkomst verschuldigd zijn, 
onmiddellijk opeisbaar worden, wanneer 
dat vereist is voor de overdracht aan een 
entiteit buiten het bankstelsel. Hierdoor 
zullen er lidstaten zijn waarin de 
overname door niet-gereguleerde 
kredietgevers van niet-renderende 
kredietovereenkomsten die niet 
achterstallig zijn of minder dan 90 dagen 
achterstallig zijn of niet zijn beëindigd in 
overeenstemming met het nationaal 
burgerlijk recht, op grond van de 
nationale regels beperkt blijft. De 
lidstaten mogen zelf beslissen of ze de 
overdracht van renderende 
kredietovereenkomsten willen reguleren, 
onder meer door eisen op te leggen die 
vergelijkbaar zijn met de eisen uit hoofde 
van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Identiek aan overweging 18 van de tekst van de Raad (7344/19 ADD 1) en aan 
overweging 16 ter van de niet-officiële compromistekst van de commissie ECON van maart 
2019.

Amendement 235
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Entiteiten die zich 
bezighouden met 
kredietservicingactiviteiten worden aan 
dezelfde regels onderworpen, of het nu om 
gespecialiseerde kredietservicers, bancaire 
instellingen of kredietkopers gaat. Dit zou 
rechtstreeks kunnen voortvloeien uit de 
onderwerping van 
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kredietservicingactiviteiten aan de 
MiFID-regels.

Or. en

Amendement 236
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Hoewel deze richtlijn de 
versterking beoogt van de capaciteit van 
kredietinstellingen om krediet aan te 
pakken dat niet-renderend geworden is of 
dreigt te worden, omvat de secundaire 
markt voor krediet zowel renderend als 
niet-renderend krediet. De huidige 
marktverkopen omvatten 
kredietportefeuilles die bestaan uit 
renderend, minder renderend en niet-
renderend krediet. De portefeuilles 
omvatten zowel gedekt als ongedekt 
krediet dat is verschuldigd door 
consumenten of ondernemingen. Als de 
afdwingingsregels voor elk soort krediet of 
kredietnemer verschillen, zouden er extra 
kosten ontstaan voor de verpakking van die 
kredietportefeuilles met het oog op 
verkoop. De bepalingen van deze richtlijn 
die gericht zijn op de ontwikkeling van de 
secundaire markt, omvatten renderend en 
niet-renderend krediet om een situatie te 
vermijden waarin deze extra kosten de 
deelname van beleggers zouden 
ontmoedigen en deze opkomende markt 
zouden fragmenteren. Kredietinstellingen 
zullen profiteren van een grotere 
beleggersbasis en efficiëntere 
kredietservicers. Soortgelijke voordelen 
zullen ten goede komen aan 
vermogensbeheerders die in sommige 
lidstaten een grote rol spelen bij het op de 
markt brengen van niet-renderende en 

(17) Hoewel deze richtlijn de 
bescherming beoogt van de rechten van 
consumenten, evenals de versterking van 
de capaciteit van kredietinstellingen om 
krediet aan te pakken dat niet-renderend 
geworden is of dreigt te worden, omvat de 
secundaire markt voor krediet zowel 
renderend als niet-renderend krediet. De 
huidige marktverkopen omvatten 
kredietportefeuilles die bestaan uit 
aanzienlijk minder renderend en niet-
renderend krediet. De portefeuilles 
omvatten ongedekt krediet dat is 
verschuldigd door consumenten of 
ondernemingen. Als de afdwingingsregels 
voor elk soort krediet of kredietnemer 
verschillen, zouden er extra kosten 
ontstaan voor de verpakking van die 
kredietportefeuilles met het oog op 
verkoop. De bepalingen van deze richtlijn 
die gericht zijn op de ontwikkeling van de 
secundaire markt, omvatten niet-renderend 
krediet om een situatie te vermijden waarin 
deze extra kosten tot een maatschappelijke 
crisis zouden leiden en tegelijkertijd de 
deelname van beleggers zouden 
ontmoedigen en deze opkomende markt 
zouden fragmenteren.
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renderende kredieten van 
kredietinstellingen die zijn afgewikkeld of 
geherstructureerd of die deze kredieten 
anderszins van hun balans hebben 
verwijderd28.
_________________
28 Zie het werkdocument van de diensten 
van de Commissie over de blauwdruk voor 
vermogensbeheerders, SWD(2018) 72.

Or. en

Amendement 237
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Om een goede werking van 
de interne leningenmarkt en een hoog 
niveau van consumentenbescherming te 
garanderen, moeten de lidstaten 
waarborgen dat kredietkopers een goede 
reputatie hebben. Dit is belangrijk om te 
voorkomen dat consumenten op deze 
markt slecht worden behandeld, 
bijvoorbeeld door het gebruik van 
dreigend of beledigend taalgebruik of 
gedrag of bedreigingen aan het adres van 
consumenten en hun families.

Or. en

Amendement 238
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(18) Het belang dat de Uniewetgever 
hecht aan de bescherming van 
consumenten in Richtlijn 2014/17/EU van 
het Europees Parlement en de Raad29, 
Richtlijn 2008/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad30 en Richtlijn 
93/13/EEG van de Raad31, betekent dat de 
overdracht van de rechten van de 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of van de 
overeenkomst zelf aan een kredietkoper op 
geen enkele wijze afbreuk mag doen aan 
het door het Unierecht aan consumenten 
toegekende niveau van bescherming. 
Kredietkopers en kredietservicers moeten 
zich derhalve houden aan het op de 
oorspronkelijke kredietovereenkomst 
toepasselijke Unierecht, en de consument 
moet hetzelfde niveau van bescherming 
behouden als bepaald op grond van het 
Unierecht of conflictregels van de Unie of 
de lidstaten, ongeacht het recht dat op de 
kredietkoper of kredietservicer van 
toepassing is.

(18) Het belang dat de Uniewetgever 
hecht aan de bescherming van 
consumenten in Richtlijn 2014/17/EU van 
het Europees Parlement en de Raad29, 
Richtlijn 2008/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad30 en Richtlijn 
93/13/EEG van de Raad31, betekent dat de 
overdracht van de kredietrechten krachtens 
een kredietovereenkomst of van de 
overeenkomst zelf aan een kredietkoper op 
geen enkele wijze afbreuk mag doen aan 
het door het Unierecht aan consumenten 
toegekende niveau van bescherming.

_________________ _________________
29 Richtlijn 2014/17/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 februari 2014 
inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten met betrekking tot voor 
bewoning bestemde onroerende goederen 
en tot wijziging van de Richtlijnen 
2008/48/EG en 2013/36/EU en 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PB L 60 
van 28.2.2014, blz. 34).

29 Richtlijn 2014/17/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 februari 2014 
inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten met betrekking tot voor 
bewoning bestemde onroerende goederen 
en tot wijziging van de Richtlijnen 
2008/48/EG en 2013/36/EU en 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PB L 60 
van 28.2.2014, blz. 34).

30 Richtlijn 2008/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2008 
inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten en tot intrekking van 
Richtlijn 87/102/EEG van de Raad 
(PB L 133 van 22.5.2008, blz. 66).

30 Richtlijn 2008/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2008 
inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten en tot intrekking van 
Richtlijn 87/102/EEG van de Raad 
(PB L 133 van 22.5.2008, blz. 66).

31 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 
april 1993 betreffende oneerlijke bedingen 
in consumentenovereenkomsten (PB L 95 
van 21.4.1993, blz. 29).

31 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 
april 1993 betreffende oneerlijke bedingen 
in consumentenovereenkomsten (PB L 95 
van 21.4.1993, blz. 29).

Or. en
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Amendement 239
Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het belang dat de Uniewetgever 
hecht aan de bescherming van 
consumenten in Richtlijn 2014/17/EU van 
het Europees Parlement en de Raad29, 
Richtlijn 2008/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad30 en Richtlijn 
93/13/EEG van de Raad31, betekent dat de 
overdracht van de rechten van de 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of van de 
overeenkomst zelf aan een kredietkoper op 
geen enkele wijze afbreuk mag doen aan 
het door het Unierecht aan consumenten 
toegekende niveau van bescherming. 
Kredietkopers en kredietservicers moeten 
zich derhalve houden aan het op de 
oorspronkelijke kredietovereenkomst 
toepasselijke Unierecht, en de consument 
moet hetzelfde niveau van bescherming 
behouden als bepaald op grond van het 
Unierecht of conflictregels van de Unie of 
de lidstaten, ongeacht het recht dat op de 
kredietkoper of kredietservicer van 
toepassing is.

(18) Het belang dat de Uniewetgever 
hecht aan de bescherming van 
consumenten in Richtlijn 2014/17/EU van 
het Europees Parlement en de Raad29, 
Richtlijn 2008/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad30 en Richtlijn 
93/13/EEG van de Raad31, betekent dat de 
overdracht van de rechten van de 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of van de 
overeenkomst zelf aan een kredietkoper op 
geen enkele wijze afbreuk mag doen aan 
het door het Unierecht aan consumenten 
toegekende niveau van bescherming. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
kredietkopers en kredietservicers zich 
derhalve houden aan het op de 
oorspronkelijke kredietovereenkomst 
toepasselijke Unierecht, en dat de 
consument hetzelfde niveau van 
bescherming behoudt als bepaald op grond 
van het Unierecht of conflictregels van de 
Unie of de lidstaten, ongeacht het recht dat 
op de kredietkoper of kredietservicer van 
toepassing is. Deze richtlijn belet de 
lidstaten niet om strengere 
consumentenbeschermingsbepalingen toe 
te passen op kredietservicers of -kopers.

_________________ _________________
29 Richtlijn 2014/17/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 februari 2014 
inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten met betrekking tot voor 
bewoning bestemde onroerende goederen 
en tot wijziging van de Richtlijnen 
2008/48/EG en 2013/36/EU en 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PB L 60 
van 28.2.2014, blz. 34).

29 Richtlijn 2014/17/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 februari 2014 
inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten met betrekking tot voor 
bewoning bestemde onroerende goederen 
en tot wijziging van de Richtlijnen 
2008/48/EG en 2013/36/EU en 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PB L 60 
van 28.2.2014, blz. 34).
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30 Richtlijn 2008/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2008 
inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten en tot intrekking van 
Richtlijn 87/102/EEG van de Raad 
(PB L 133 van 22.5.2008, blz. 66).

30 Richtlijn 2008/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2008 
inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten en tot intrekking van 
Richtlijn 87/102/EEG van de Raad 
(PB L 133 van 22.5.2008, blz. 66).

31 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 
april 1993 betreffende oneerlijke bedingen 
in consumentenovereenkomsten (PB L 95 
van 21.4.1993, blz. 29).

31 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 
april 1993 betreffende oneerlijke bedingen 
in consumentenovereenkomsten (PB L 95 
van 21.4.1993, blz. 29).

Or. en

Amendement 240
Matt Carthy

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het belang dat de Uniewetgever 
hecht aan de bescherming van 
consumenten in Richtlijn 2014/17/EU van 
het Europees Parlement en de Raad29, 
Richtlijn 2008/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad30 en Richtlijn 
93/13/EEG van de Raad31, betekent dat de 
overdracht van de rechten van de 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of van de 
overeenkomst zelf aan een kredietkoper op 
geen enkele wijze afbreuk mag doen aan 
het door het Unierecht aan consumenten 
toegekende niveau van bescherming. 
Kredietkopers en kredietservicers moeten 
zich derhalve houden aan het op de 
oorspronkelijke kredietovereenkomst 
toepasselijke Unierecht, en de consument 
moet hetzelfde niveau van bescherming 
behouden als bepaald op grond van het 
Unierecht of conflictregels van de Unie of 
de lidstaten, ongeacht het recht dat op de 
kredietkoper of kredietservicer van 
toepassing is.

(18) Het belang dat de Uniewetgever 
hecht aan de bescherming van 
consumenten in Richtlijn 2014/17/EU van 
het Europees Parlement en de Raad29, 
Richtlijn 2008/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad30 en Richtlijn 
93/13/EEG van de Raad31, betekent dat de 
overdracht van de rechten van de 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of van de 
overeenkomst zelf aan een kredietkoper op 
geen enkele wijze afbreuk mag doen aan 
het door het nationale en het Unierecht 
aan consumenten toegekende niveau van 
bescherming. Kredietkopers en 
kredietservicers moeten zich derhalve 
houden aan het op de oorspronkelijke 
kredietovereenkomst toepasselijke 
nationale en Unierecht, en de consument 
moet hetzelfde niveau van bescherming 
behouden als bepaald op grond van het 
nationale en Unierecht, ongeacht het recht 
dat op de kredietkoper of kredietservicer 
van toepassing is. De nationale bevoegde 
autoriteiten moeten garanderen dat geen 
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enkele kredietnemer slechter af is na de 
overdracht van zijn kredietovereenkomst 
van een kredietinstelling naar een 
kredietkoper of kredietservicer.

_________________ _________________
29 Richtlijn 2014/17/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 februari 2014 
inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten met betrekking tot voor 
bewoning bestemde onroerende goederen 
en tot wijziging van de Richtlijnen 
2008/48/EG en 2013/36/EU en 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PB L 60 
van 28.2.2014, blz. 34).

29 Richtlijn 2014/17/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 februari 2014 
inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten met betrekking tot voor 
bewoning bestemde onroerende goederen 
en tot wijziging van de Richtlijnen 
2008/48/EG en 2013/36/EU en 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PB L 60 
van 28.2.2014, blz. 34).

30 Richtlijn 2008/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2008 
inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten en tot intrekking van 
Richtlijn 87/102/EEG van de Raad 
(PB L 133 van 22.5.2008, blz. 66).

30 Richtlijn 2008/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2008 
inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten en tot intrekking van 
Richtlijn 87/102/EEG van de Raad 
(PB L 133 van 22.5.2008, blz. 66).

31 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 
april 1993 betreffende oneerlijke bedingen 
in consumentenovereenkomsten (PB L 95 
van 21.4.1993, blz. 29).

31 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 
april 1993 betreffende oneerlijke bedingen 
in consumentenovereenkomsten (PB L 95 
van 21.4.1993, blz. 29).

Or. en

Amendement 241
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Deze richtlijn doet geen 
afbreuk aan de bescherming van de 
consument die wordt gegarandeerd op 
grond van Richtlijn 2005/27/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, waarin 
oneerlijke praktijken worden verboden, 
onder meer degene die worden toegepast 
voor het afdwingen van de naleving van 
een overeenkomst en waarbij een 
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consument wordt misleid met betrekking 
tot zijn rechten of plichten of te maken 
krijgt met intimidatie of dwang – onder 
meer als gevolg van de timing, locatie, 
aard of opdringerigheid van de 
handelingen of contacten om naleving af 
te dwingen – dreigend of beledigend 
taalgebruik of gedrag of dreigementen 
met betrekking tot het nemen van 
maatregelen die wettelijk niet kunnen 
worden genomen.

Or. en

Amendement 242
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om een hoog niveau van 
consumentenbescherming te waarborgen, 
voorzien het Unierecht en het nationale 
recht in een aantal rechten en waarborgen 
met betrekking tot aan een consument 
toegezegde of toegekende 
kredietovereenkomsten. Deze rechten en 
waarborgen betreffen met name de 
onderhandeling over en afsluiting van de 
kredietovereenkomst en de naleving of 
niet-naleving daarvan. Dit geldt met name 
voor langetermijnovereenkomsten voor 
consumentenkrediet die onder 
Richtlijn 2014/17/EU vallen met 
betrekking tot het recht van de consument 
om zich vóór het verstrijken van de 
kredietovereenkomst volledig of 
gedeeltelijk van de daaruit voortvloeiende 
verplichtingen te kwijten of, in 
voorkomend geval, door middel van het 
Europees gestandaardiseerd informatieblad 
in kennis te worden gesteld van de 
mogelijke overdracht van de 
kredietovereenkomst aan een kredietkoper. 

(20) Om een hoog niveau van 
consumentenbescherming te waarborgen, 
voorzien het Unierecht en het nationale 
recht in een aantal rechten en waarborgen 
met betrekking tot kredietovereenkomsten 
die geen consumentenleningen zijn, in het 
bijzonder degene die een primair, voor 
bewoning bestemd onroerend goed als 
zekerheid hebben. Deze rechten en 
waarborgen betreffen met name de 
onderhandeling over en afsluiting van de 
kredietovereenkomst en de naleving of 
niet-naleving daarvan. Dit geldt met name 
voor langetermijnovereenkomsten voor 
consumentenkrediet die onder 
Richtlijn 2014/17/EU vallen met 
betrekking tot het recht van de consument 
om zich vóór het verstrijken van de 
kredietovereenkomst volledig of 
gedeeltelijk van de daaruit voortvloeiende 
verplichtingen te kwijten of, in 
voorkomend geval, door middel van het 
Europees gestandaardiseerd informatieblad 
in kennis te worden gesteld. Overdracht 
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De rechten van de kredietnemer mogen 
evenmin worden gewijzigd indien de 
overdracht van de kredietovereenkomst 
van een kredietinstelling aan een koper de 
vorm van schuldnovatie aanneemt.

van de kredietovereenkomst aan een 
kredietkoper mag echter geenszins worden 
toegestaan, aangezien de rechten van de 
kredietnemer evenmin mogen worden 
gewijzigd bij schuldnovatie of in een 
welke situatie dan ook.

Or. en

Amendement 243
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Hypotheken voor 
hoofdwoningen moeten worden 
uitgesloten van het toepassingsgebied van 
deze richtlijn.

Or. en

Amendement 244
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 ter) Op grond van deze richtlijn 
mag een niet-renderende lening met een 
voor bewoning bestemd onroerend goed 
als zekerheid niet worden overgedragen 
zonder schriftelijke toestemming van de 
kredietnemer.

Or. en

Amendement 245
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Kredietinstellingen in de Unie en 
hun dochterondernemingen verrichten 
kredietservicingactiviteiten als onderdeel 
van hun normale werkzaamheden. Zij 
hebben dezelfde verplichtingen ten aanzien 
van krediet dat zij zelf hebben verleend en 
krediet dat zij van een andere 
kredietinstelling hebben gekocht. 
Aangezien zij reeds aan regulering en 
toezicht onderworpen zijn, zou toepassing 
van deze richtlijn op hun kredietservicing- 
of kredietkoopactiviteiten onnodige 
duplicatie van vergunningverlening en 
nalevingskosten meebrengen; zij vallen 
dan ook niet onder deze richtlijn.

(22) Kredietinstellingen in de Unie 
verrichten kredietservicingactiviteiten als 
onderdeel van hun normale 
werkzaamheden. Zij hebben dezelfde 
verplichtingen ten aanzien van 
kredietovereenkomsten die zij zelf hebben 
verleend en kredietovereenkomsten die zij 
van een andere kredietinstelling hebben 
gekocht of namens een kredietkoper 
servicen. Aangezien zij reeds aan 
regulering en toezicht onderworpen zijn, 
zou toepassing van deze richtlijn op hun 
kredietservicing- of kredietkoopactiviteiten 
onnodige duplicatie van 
vergunningverlening en nalevingskosten 
meebrengen; zij vallen dan ook niet onder 
deze richtlijn. Daarnaast valt de 
uitbesteding van 
kredietservicingactiviteiten door 
kredietinstellingen, zowel met betrekking 
tot zowel renderende als niet-renderende 
kredietovereenkomsten, aan 
kredietservicers of andere derden, buiten 
het toepassingsgebied van deze richtlijn 
omdat de kredietinstellingen zich al 
moeten houden aan de toepasselijke 
uitbestedingsregels. Bovendien heeft deze 
richtlijn geen betrekking op kredietgevers 
die geen kredietinstellingen zijn maar die 
toch worden gereguleerd en gecontroleerd 
door een bevoegde autoriteit van een 
lidstaat in overeenstemming met 
Richtlijn 2008/48/EG en 
Richtlijn 2014/17/EU, en die als 
onderdeel van hun normale 
werkzaamheden 
kredietservicingactiviteiten verrichten 
voor leningen aan consumenten, wanneer 
zij in die lidstaat 
kredietservicingactiviteiten verrichten 
voor door kredietinstellingen verstrekte 
leningen. Voorts mogen beheerders van 
alternatieve beleggingsinstellingen, 
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beheermaatschappijen en 
beleggingsmaatschappijen (mits de 
beleggingsmaatschappij geen 
beheersmaatschappij heeft aangewezen) 
waaraan een vergunning of erkenning is 
verleend krachtens Richtlijn 2011/61/EU 
of Richtlijn 2009/65/EG niet binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen. Er bestaan ook enkele beroepen 
die hulpactiviteiten verrichten die lijken 
op servicingactiviteiten, namelijk 
notarissen, juristen, deurwaarders en 
functionarissen die uit hoofde van 
bepalingen van nationaal recht handelen 
en toezien op de handhaving van 
bindende maatregelen, en de lidstaten 
mogen daarom besluiten deze richtlijn 
niet toe te passen op die beroepen.

Or. en

Amendement 246
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om bestaande kredietkopers en 
kredietservicers in staat te stellen zich aan 
de vereisten van de nationale bepalingen 
tot omzetting van deze richtlijn aan te 
passen en met name kredietservicers in 
staat te stellen een vergunning te 
verkrijgen, zal deze richtlijn pas van 
toepassing zijn op overdrachten van 
kredietovereenkomsten die zes maanden na 
het verstrijken van de omzettingstermijn 
plaatsvinden.

(23) Om bestaande kredietkopers en 
kredietservicers in staat te stellen zich aan 
de vereisten van de nationale bepalingen 
tot omzetting van deze richtlijn aan te 
passen en met name kredietservicers in 
staat te stellen een vergunning te 
verkrijgen, zal deze richtlijn pas van 
toepassing zijn op overdrachten van 
kredietovereenkomsten die zes maanden na 
het verstrijken van de omzettingstermijn 
plaatsvinden en pas nadat de kredietgever 
de in moeilijkheden verkerende 
kredietnemers de kans heeft geboden hun 
schuld tegen dezelfde prijs terug te kopen.

Or. en
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Amendement 247
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De verlening van een vergunning 
aan een kredietservicer om in de gehele 
Unie kredietservicingactiviteiten te 
verrichten moet onderworpen zijn aan een 
uniforme en geharmoniseerde reeks 
voorwaarden die op evenredige wijze door 
de bevoegde autoriteiten worden toegepast. 
Om een vermindering van de bescherming 
van schuldenaren of kredietnemers te 
vermijden en het vertrouwen te 
bevorderen, moeten de voorwaarden voor 
het verkrijgen en behouden van een 
vergunning als kredietservicer waarborgen 
dat kredietservicers en personen die een 
gekwalificeerde deelneming in de 
kredietservicer hebben of die deel 
uitmaken van het management ervan, een 
blanco strafblad ten aanzien van ernstige 
strafbare feiten in verband met 
vermogensdelicten, met financiële 
activiteiten verband houdende delicten en 
delicten tegen de lichamelijke integriteit, 
alsmede een goede naam hebben. Deze 
personen en de kredietservicer mogen 
evenmin aan een insolventieprocedure 
onderworpen zijn of voorheen failliet zijn 
verklaard, tenzij zij overeenkomstig het 
nationale recht zijn gerehabiliteerd. Ten 
slotte is het, om de naleving van de regels 
inzake bescherming van schuldenaren en 
persoonsgegevens te waarborgen, nodig 
om passende governanceregelingen, 
internecontrolemechanismen en regelingen 
voor de registratie en afhandeling van 
klachten op te stellen en deze aan toezicht 
te onderwerpen. Bovendien moeten 
kredietservicers verplicht zijn eerlijk en 
met inachtneming van de financiële situatie 
van de kredietnemers te handelen. 

(24) De verlening van een vergunning 
aan een kredietservicer om in de gehele 
Unie kredietservicingactiviteiten te 
verrichten moet onderworpen zijn aan een 
uniforme en geharmoniseerde reeks 
voorwaarden die op evenredige wijze door 
de bevoegde autoriteiten worden toegepast. 
Om een vermindering van de bescherming 
van schuldenaren of kredietnemers te 
vermijden en het vertrouwen te 
bevorderen, moeten de voorwaarden voor 
het verkrijgen en behouden van een 
vergunning als kredietservicer waarborgen 
dat kredietservicers en personen die een 
gekwalificeerde deelneming in de 
kredietservicer hebben of die deel 
uitmaken van het management ervan, een 
blanco strafblad ten aanzien van ernstige 
strafbare feiten in verband met 
vermogensdelicten, met financiële 
activiteiten verband houdende delicten en 
delicten tegen de lichamelijke integriteit, 
alsmede een goede naam hebben. Deze 
personen en de kredietservicer mogen 
evenmin aan een insolventieprocedure 
onderworpen zijn of voorheen failliet zijn 
verklaard, tenzij zij overeenkomstig het 
nationale recht zijn gerehabiliteerd. Ten 
slotte is het, om de naleving van de regels 
inzake bescherming van schuldenaren en 
persoonsgegevens te waarborgen, nodig 
om passende governanceregelingen, 
internecontrolemechanismen en regelingen 
voor de registratie en afhandeling van 
klachten op te stellen en deze aan toezicht 
te onderwerpen. Bovendien moeten 
kredietservicers verplicht zijn eerlijk en 
met inachtneming van de financiële situatie 
van de kredietnemers te handelen. 
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Wanneer op nationaal niveau 
schuldadviesdiensten beschikbaar zijn die 
de terugbetaling van schuld 
vergemakkelijken, moeten kredietservicers 
overwegen kredietnemers naar deze 
diensten te verwijzen.

Bovendien moeten kredietservicers in de 
omgang met kredietnemers voldoen aan 
de minimale gemeenschappelijke EU-
normen zoals neergelegd in deze richtlijn 
en omgezet door de lidstaten. Wanneer op 
nationaal niveau schuldadviesdiensten 
beschikbaar zijn die de terugbetaling van 
schuld vergemakkelijken, zijn 
kredietservicers verplicht om 
kredietnemers naar deze diensten te 
verwijzen.

Or. en

Amendement 248
Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Kredietkopers moeten ook 
een vergunning aanvragen voor het 
verrichten van kredietservicingactiviteiten 
in de Unie om ervoor te zorgen dat de 
houders van de eigendomsrechten van een 
krediet dat is verleend uit hoofde van een 
kredietovereenkomst worden gereguleerd 
door de bevoegde autoriteiten en worden 
onderworpen aan uniforme, 
geharmoniseerde voorwaarden, die op 
evenredige wijze moeten worden toegepast 
door de bevoegde autoriteiten. Voor een 
kredietkoper moeten dezelfde 
voorwaarden voor het verkrijgen en 
behouden van een vergunning gelden als 
voor een kredietservicer. Kredietkopers 
moeten worden verplicht eerlijk en met 
inachtneming van de financiële situatie 
van de kredietnemers te handelen. 
Wanneer op nationaal niveau 
schuldadviesdiensten beschikbaar zijn die 
de terugbetaling van schuld 
vergemakkelijken, moeten kredietkopers 
overwegen kredietnemers naar deze 
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diensten te verwijzen.

Or. en

Amendement 249
Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om langdurige procedures en 
onzekerheid te voorkomen, moeten 
vereisten worden vastgesteld voor de 
informatie die aanvragers moeten indienen, 
alsmede redelijke termijnen voor de afgifte 
van een vergunning en omstandigheden 
voor de intrekking van de vergunning. 
Wanneer de autoriteiten de vergunning 
intrekken van een kredietservicer die 
kredietservicingactiviteiten in andere 
lidstaten verricht, moeten de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van ontvangst 
hiervan in kennis worden gesteld. In elke 
lidstaat moet voorts een actueel online 
openbaar register worden opgezet om te 
zorgen voor transparantie met betrekking 
tot het aantal en de identiteit van 
kredietservicers met een vergunning.

(25) Om langdurige procedures en 
onzekerheid te voorkomen, moeten 
vereisten worden vastgesteld voor de 
informatie die aanvragers moeten indienen, 
alsmede redelijke termijnen voor de afgifte 
van een vergunning en omstandigheden 
voor de intrekking van de vergunning. 
Wanneer de autoriteiten de vergunning 
intrekken van een kredietservicer of -koper 
die kredietservicingactiviteiten in andere 
lidstaten verricht, moeten de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van ontvangst 
hiervan in kennis worden gesteld. In elke 
lidstaat moet voorts een actueel online 
openbaar register worden opgezet om te 
zorgen voor transparantie met betrekking 
tot het aantal en de identiteit van 
kredietservicers en -kopers met een 
vergunning.

Or. en

Amendement 250
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Een belangrijke voorwaarde voor 
het verrichten van de werkzaamheden van 
kredietkopers en kredietservicers moet zijn 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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dat zij toegang hebben tot alle relevante 
informatie en de lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat dit mogelijk is, met 
inachtneming van de Unieregels en 
nationale regels inzake 
gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 251
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Wanneer een kredietinstelling een 
kredietovereenkomst overdraagt, moet het 
voor haar verplicht zijn de toezichthouder 
en de voor het toezicht op de naleving van 
deze richtlijn bevoegde autoriteit in kennis 
te stellen van de belangrijkste kenmerken 
van de overgedragen kredietportefeuille en 
de identiteit van de koper en, in 
voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger 
in de Unie. Die bevoegde autoriteit moet 
verplicht zijn om die informatie door te 
geven aan de autoriteiten die bevoegd zijn 
voor het toezicht op de kredietservicer en 
de bevoegde autoriteit in de plaats van 
vestiging van de kredietnemer. Dergelijke 
transparantievereisten zorgen voor een 
geharmoniseerde en doeltreffende 
monitoring van de overdracht van 
kredietovereenkomsten binnen de Unie.

(31) Wanneer een kredietinstelling een 
kredietovereenkomst overdraagt, moet het 
voor haar verplicht zijn de toezichthouder 
en de voor het toezicht op de naleving van 
deze richtlijn bevoegde autoriteit elk 
kwartaal en op geaggregeerd niveau in 
kennis te stellen van ten minste het totale 
uitstaande saldo van de overgedragen 
kredietportefeuille, evenals van het aantal 
en het volume van de daarin opgenomen 
leningen, en of er overeenkomsten met 
consumenten in zijn opgenomen. Voor 
elke portefeuille die in één enkele 
transactie wordt overgedragen moet de 
informatie de identificatiecode voor 
juridische entiteiten omvatten, of wanneer 
deze niet beschikbaar is, de identiteit en 
het adres van de koper en, in voorkomend 
geval, zijn vertegenwoordiger in de Unie. 
Die bevoegde autoriteit moet verplicht zijn 
om die informatie door te geven aan de 
autoriteiten die bevoegd zijn voor het 
toezicht op de kredietkoper. Dergelijke 
transparantievereisten zorgen voor een 
geharmoniseerde en doeltreffende 
monitoring van de overdracht van 
kredietovereenkomsten binnen de Unie. 
Om aan het evenredigheidsbeginsel te 
voldoen, moeten de bevoegde autoriteiten, 
teneinde duplicatie te voorkomen, 
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rekening houden met de informatie 
waarover zij reeds via andere kanalen 
kunnen beschikken, met name wat betreft 
kredietinstellingen. Het is duidelijk dat de 
kredietkoper, nadat een 
kredietportefeuille aan hem is 
overgedragen, de verantwoordelijkheid 
draagt om de nationale bevoegde 
autoriteit daarvan in kennis te stellen. 
Bovendien moet in het geval van 
securitisatietransacties, waarbij wordt 
voorzien in verplichte 
transparantietemplates, dubbele 
rapportage overeenkomstig de richtlijn 
worden vermeden.

Or. en

Amendement 252
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Als onderdeel van het actieplan van 
de Raad zou de data-infrastructuur van 
kredietinstellingen worden versterkt door 
uniforme en gestandaardiseerde gegevens 
voor niet-renderende 
kredietovereenkomsten in te voeren. De 
Europese Bankautoriteit heeft 
gegevenstemplates ontwikkeld die 
informatie verstrekken over 
kredietblootstellingen in de 
bankportefeuille en die potentiële kopers in 
staat stellen de waarde van de 
kredietovereenkomsten te beoordelen en 
hun boekenonderzoek uit te voeren. De 
toepassing van zulke templates op 
kredietovereenkomsten zou de 
informatieasymmetrieën tussen potentiële 
kopers en verkopers van 
kredietovereenkomsten verminderen en zo 
bijdragen tot de ontwikkeling van een goed 
werkende secundaire markt in de Unie. De 

(32) Als onderdeel van het actieplan van 
de Raad zou de data-infrastructuur van 
kredietinstellingen worden versterkt door 
uniforme en gestandaardiseerde gegevens 
voor niet-renderende 
kredietovereenkomsten in te voeren. De 
Europese Bankautoriteit heeft 
gegevenstemplates ontwikkeld die 
informatie verstrekken over 
kredietblootstellingen in de 
bankportefeuille en die potentiële kopers in 
staat stellen de waarde van de 
kredietovereenkomsten te beoordelen en 
hun boekenonderzoek uit te voeren. De 
toepassing van zulke templates op 
kredietovereenkomsten zou de 
informatieasymmetrieën tussen potentiële 
kopers en verkopers van 
kredietovereenkomsten verminderen en zo 
bijdragen tot de ontwikkeling van een goed 
werkende secundaire markt in de Unie. De 
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EBA moet de gegevenstemplates dus 
ontwikkelen tot technische 
uitvoeringsnormen en kredietinstellingen 
moeten deze normen gebruiken om de 
waardebepaling van 
kredietovereenkomsten voor verkoop te 
vergemakkelijken.

EBA moet de gegevenstemplates dus 
ontwikkelen tot technische 
uitvoeringsnormen voor 
kredietinstellingen. Om aan het 
evenredigheidsbeginsel te voldoen, 
moeten die informatievereisten op 
kredietinstellingen worden toegepast op 
een manier die in verhouding staat tot 
hun omvang en complexiteit. Andere 
verkopers van kredietovereenkomsten 
moeten worden aangespoord om deze 
normen te gebruiken om de 
waardebepaling van 
kredietovereenkomsten voor verkoop te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 253
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Omdat de waardebepaling van een 
portefeuille van niet-renderende kredieten 
ingewikkeld en complex is, zijn de kopers 
op secundaire markten ervaren beleggers. 
Hierbij gaat het vaak om 
beleggingsfondsen, financiële instellingen 
of kredietinstellingen. Aangezien zij geen 
nieuw krediet creëren, maar voor eigen 
risico bestaand krediet kopen, geven zij 
geen aanleiding tot prudentiële bezwaren 
en is hun potentiële bijdrage aan het 
systeemrisico verwaarloosbaar. Het is 
derhalve niet gerechtvaardigd dergelijke 
beleggers te verplichten een vergunning 
aan te vragen of hun speciale voorwaarden 
op te leggen om zich met zulke activiteiten 
bezig te kunnen houden. Het is echter 
belangrijk dat de 
consumentenbeschermingsregels van de 
Unie en de lidstaten van toepassing blijven 
en dat de uit de oorspronkelijke 

(33) Omdat de waardebepaling van een 
portefeuille van niet-renderende kredieten 
ingewikkeld en complex is, zijn de kopers 
op secundaire markten ervaren beleggers. 
Hierbij gaat het vaak om 
beleggingsfondsen, financiële instellingen 
of kredietinstellingen. Aangezien zij geen 
nieuw krediet creëren, maar voor eigen 
risico bestaand krediet kopen, geven zij 
geen aanleiding tot prudentiële bezwaren 
en is hun potentiële bijdrage aan het 
systeemrisico verwaarloosbaar. Het is 
derhalve niet gerechtvaardigd dergelijke 
beleggers te verplichten een vergunning 
aan te vragen of hun speciale voorwaarden 
op te leggen om zich met zulke activiteiten 
bezig te kunnen houden. Het is echter 
belangrijk dat de 
consumentenbeschermingsregels van de 
Unie en de lidstaten van toepassing blijven 
en dat de uit de oorspronkelijke 
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kredietovereenkomst voortvloeiende 
rechten van de kredietnemers onverlet 
blijven.

kredietovereenkomst voortvloeiende 
rechten van de kredietnemers onverlet 
blijven. Kredietkopers die geen 
kredietinstellingen zijn, maar wel worden 
gereguleerd door of onder toezicht staan 
van een bevoegde autoriteit van een 
lidstaat, mogen in bepaalde gevallen 
evenwel nieuwe kredieten verlenen aan 
zakelijke kredietnemers in een poging om 
redelijke uitwinningsmaatregelen te 
treffen.

Or. en

Amendement 254
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Kredietkopers uit derde landen 
maken het misschien moeilijker voor de 
consument uit de Unie om zijn rechten 
krachtens het Unierecht te doen gelden en 
voor de nationale autoriteiten om het 
toezicht op de naleving van de 
kredietovereenkomst uit te oefenen. 
Kredietinstellingen kunnen ook worden 
ontmoedigd dergelijke 
kredietovereenkomsten aan kredietkopers 
uit derde landen over te dragen door de 
reputatieschade die dit kan meebrengen. 
Door de vertegenwoordiger van kopers uit 
derde landen van een consumentenkrediet 
te verplichten om een kredietinstelling of 
kredietservicer aan te wijzen die in de 
Unie een vergunning heeft om 
kredietovereenkomsten te servicen, wordt 
ervoor gezorgd dat na de overdracht van de 
kredietovereenkomst dezelfde normen 
inzake consumentenrechten gewaarborgd 
blijven. De kredietservicer is verplicht zich 
te houden aan het toepasselijke Unierecht 
en nationale recht, en de nationale 
autoriteiten in de afzonderlijke lidstaten 

(34) Kredietkopers uit derde landen 
maken het misschien moeilijker voor de 
consument uit de Unie om zijn rechten 
krachtens het Unierecht te doen gelden en 
voor de nationale autoriteiten om het 
toezicht op de naleving van de 
kredietovereenkomst uit te oefenen. 
Kredietinstellingen kunnen ook worden 
ontmoedigd dergelijke 
kredietovereenkomsten aan kredietkopers 
uit derde landen over te dragen door de 
reputatieschade die dit kan meebrengen. 
Daarom moeten zowel de kredietkopers 
als de kredietservicers die actief zijn in de 
Unie worden verplicht om in de Unie een 
vergunning te hebben, teneinde te 
garanderen dat na de overdracht van de 
kredietovereenkomst dezelfde normen 
inzake consumentenrechten gewaarborgd 
blijven. De kredietkoper en de 
kredietservicer zijn verplicht zich te 
houden aan het toepasselijke Unierecht en 
nationale recht, en de nationale autoriteiten 
in de afzonderlijke lidstaten moeten de 
nodige bevoegdheden krijgen om 
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moeten de nodige bevoegdheden krijgen 
om doeltreffend toezicht te houden op zijn 
activiteiten.

doeltreffend toezicht te houden op hun 
activiteiten.

Or. en

Amendement 255
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Kredietkopers werken 
meestal op basis van een zakelijk model 
dat op de korte termijn is gericht: ze 
specialiseren zich in de aankoop van 
slechte schulden tegen een grote korting, 
om vervolgens te proberen het onderpand 
zo snel mogelijk in hun bezit te krijgen. 
Aangezien de kredietkoper de belangrijke 
beslissingen neemt over de slechte lening, 
onder meer met betrekking tot de 
vaststelling van het rentepercentage, het 
al dan niet herstructureren van de lening 
en de afdwinging van de naleving van de 
kredietovereenkomst, is het van cruciaal 
belang dat de kredietkoper – en niet alleen 
de kredietservicer die als tussenpersoon 
optreedt – in de Unie een vergunning 
heeft en wordt gereguleerd en door de 
nationale bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten waar hij actief is wordt 
onderworpen aan toezicht, onderzoek en 
sancties.

Or. en

Amendement 256
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn



PE645.006v01-00 44/169 AM\1195240NL.docx

NL

Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Wanneer een kredietkoper 
de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot de rechten van een 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst, of de 
kredietovereenkomst zelf beheert en 
afdwingt, wordt hij beschouwd als 
kredietservicer, en moet hij derhalve een 
vergunning aanvragen krachtens de 
regels van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 257
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Onverminderd de precontractuele 
verplichtingen ingevolge 
Richtlijn 2014/17/EU, 
Richtlijn 2008/48/EG en 
Richtlijn 93/13/EEG en om een hoog 
niveau van consumentenbescherming te 
waarborgen, moet de consument tijdig en 
voorafgaand aan eventuele wijzigingen van 
de voorwaarden van de 
kredietovereenkomst een duidelijke en 
volledige lijst van dergelijke wijzigingen, 
het tijdschema voor de tenuitvoerlegging 
ervan en de nodige details ontvangen, 
alsmede de naam en het adres van de 
nationale autoriteit waar hij of zij een 
klacht kan indienen.

(52) Onverminderd de precontractuele 
verplichtingen ingevolge 
Richtlijn 2014/17/EU, 
Richtlijn 2008/48/EG en 
Richtlijn 93/13/EEG en om een hoog 
niveau van consumentenbescherming te 
waarborgen, moet de consument tijdig en 
voorafgaand aan eventuele wezenlijke 
wijzigingen van de voorwaarden van de 
kredietovereenkomst een duidelijke en 
volledige lijst van dergelijke wijzigingen, 
het tijdschema voor de tenuitvoerlegging 
ervan en de nodige details ontvangen, 
alsmede de naam en het adres van de 
nationale autoriteit waar hij of zij een 
klacht kan indienen.

Or. en

Motivering

Om een buitensporige administratieve belasting te voorkomen moet de informatievereiste 
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alleen gelden in geval van wezenlijke wijzigingen.

Amendement 258
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53 bis) Om een toereikend niveau 
van bescherming van kredietnemers te 
bereiken en wanpraktijken bij de 
schuldinvordering aan te pakken, moet 
geharmoniseerde EU-regelgeving ervoor 
zorgen dat de kosten en vergoeding van 
kredietservicers nooit in rekening worden 
gebracht bij kredietnemers.

Or. en

Amendement 259
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 54 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54 bis) De lidstaten zorgen ervoor 
dat gedragingen of praktijken die naar 
alle waarschijnlijkheid negatieve gevolgen 
hebben voor de privacy en/of menselijke 
waardigheid van de kredietnemer of hem 
waarschijnlijk misleiden, worden 
verboden. Onder de praktijken die kunnen 
worden beschouwd als intimidatie vallen 
buitensporig frequente aanmaningen, 
brieven met intimiderend taalgebruik of 
brieven die worden verzonden in 
stigmatiserende enveloppen, bezoeken aan 
de kredietnemer op het werk of onder 
werktijd of het benaderen van collega’s of 
familieleden van de kredietnemer. Deze 
praktijken kunnen de situatie van de 
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kredietnemer verslechteren, waarbij hij 
mogelijk zijn werk verliest en minder goed 
in staat is om een schuld af te betalen.

Or. en

Amendement 260
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn stelt een gemeenschappelijk 
kader en vereisten vast voor:

Deze richtlijn heeft betrekking op niet-
renderende leningen met uitzondering 
van gedekte en ongedekte 
kredietovereenkomsten tussen 
kredietgevers en kredietnemers die 
consumenten zijn in de zin van artikel 3, 
onder a), van Richtlijn 2008/48/EG. Deze 
richtlijn stelt een gemeenschappelijk kader 
en vereisten vast voor:

Or. de

Motivering

Om redenen van consumentenbescherming is een secundaire markt voor 
consumentenkredieten onwenselijk. Deze moet daarom worden verworpen, ook aangezien te 
verwachten is dat de contractuele positie van de consument door de verkoop van vorderingen 
feitelijk zeer sterk zal worden belemmerd.

Amendement 261
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn stelt een gemeenschappelijk 
kader en vereisten vast voor:

Deze richtlijn heeft betrekking op niet-
renderende kredietovereenkomsten en 
stelt een gemeenschappelijk kader en 
vereisten vast voor:
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Or. en

Motivering

Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst.

Amendement 262
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kredietservicers die namens een 
kredietinstelling of kredietkoper optreden 
met betrekking tot een 
kredietovereenkomst die is gesloten door 
een kredietinstelling of door haar 
dochterondernemingen;

(a) kredietservicers van de rechten van 
de kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst die is gesloten door 
een kredietinstelling, haar in de Unie 
gevestigde dochterondernemingen of 
andere kredietgevers die kredietgevers zijn 
of handelen namens een kredietkoper of 
een kredietinstelling, of van de 
kredietovereenkomst zelf;

Or. en

Amendement 263
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kredietservicers die namens een 
kredietinstelling of kredietkoper optreden 
met betrekking tot een 
kredietovereenkomst die is gesloten door 
een kredietinstelling of door haar 
dochterondernemingen;

(a) kredietservicers van de rechten van 
een kredietgever op grond van een niet-
renderende kredietovereenkomst of van de 
niet-renderende kredietovereenkomst zelf 
die is gesloten door een kredietinstelling 
die is gevestigd in de Unie, die namens een 
kredietinstelling of kredietkoper optreden;

Or. en
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Amendement 264
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kredietservicers die namens een 
kredietinstelling of kredietkoper optreden 
met betrekking tot een 
kredietovereenkomst die is gesloten door 
een kredietinstelling of door haar 
dochterondernemingen;

(a) kredietservicers die namens een 
kredietinstelling of kredietkoper optreden 
met betrekking tot een niet-renderende 
kredietovereenkomst die is gesloten door 
een in de Unie gevestigde kredietinstelling;

Or. en

Amendement 265
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) kredietkopers van een 
kredietovereenkomst die is gesloten door 
een kredietinstelling of door haar 
dochterondernemingen;

(b) kredietkopers van de rechten van 
de kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst die is gesloten door 
een kredietinstelling, haar in de Unie 
gevestigde dochterondernemingen of 
andere kredietgevers, of kredietservicers 
van de kredietovereenkomst zelf;

Or. en

Amendement 266
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) kredietkopers van een (b) kredietkopers van een niet-
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kredietovereenkomst die is gesloten door 
een kredietinstelling of door haar 
dochterondernemingen;

renderende kredietovereenkomst die is 
gesloten door een in de Unie gevestigde 
kredietinstelling;

Or. en

Amendement 267
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een aanvullend gemeenschappelijk 
mechanisme voor de versnelde 
buitengerechtelijke uitwinning van 
zekerheden met betrekking tot door 
zekerheden gedekte 
kredietovereenkomsten tussen 
kredietgevers en zakelijke kredietnemers.

Schrappen

Or. en

Amendement 268
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een aanvullend gemeenschappelijk 
mechanisme voor de versnelde 
buitengerechtelijke uitwinning van 
zekerheden met betrekking tot door 
zekerheden gedekte 
kredietovereenkomsten tussen 
kredietgevers en zakelijke kredietnemers.

Schrappen

Or. en



PE645.006v01-00 50/169 AM\1195240NL.docx

NL

Amendement 269
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) kredietgevers voorafgaand aan de 
overdracht van de rechten van de 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of voorafgaand aan 
de kredietovereenkomst.

Or. en

Amendement 270
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn heeft alleen betrekking op 
niet-renderende kredietovereenkomsten. 
Het mag kredietgevers niet worden 
toegestaan met consumenten gesloten 
renderende kredietovereenkomsten over te 
dragen aan derden.

Or. en

Motivering

Het feit dat de richtlijn alleen betrekking heeft op niet-renderende leningen wordt genoemd in 
de toelichting en de overwegingen. Dit feit wordt echter niet gespecificeerd bij het 
toepassingsgebied (artikel 1) en het onderwerp (artikel 2). Voor de duidelijkheid en om 
onbedoelde gevolgen te voorkomen moet uitdrukkelijk worden vermeld dat deze richtlijn 
alleen betrekking heeft op niet-renderende kredietovereenkomsten. Dit houdt ook in dat het 
kredietgevers niet mag worden toegestaan om renderende kredietovereenkomsten te verkopen 
aan derden.

Amendement 271
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Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De richtlijn heeft betrekking op niet-
renderende kredietovereenkomsten. Het 
mag kredietgevers niet worden toegestaan 
met consumenten gesloten renderende 
kredietovereenkomsten over te dragen aan 
derden.

Or. en

Amendement 272
Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De richtlijn heeft betrekking op niet-
renderende kredietovereenkomsten. Het 
mag kredietgevers niet worden toegestaan 
met consumenten gesloten renderende 
kredietovereenkomsten over te dragen aan 
derden.

Or. en

Motivering

Het feit dat de richtlijn alleen betrekking heeft op niet-renderende leningen wordt genoemd in 
de toelichting en de overwegingen. Dit feit wordt echter niet gespecificeerd bij het 
toepassingsgebied (artikel 1) en het onderwerp (artikel 2). Voor de duidelijkheid en om 
onbedoelde gevolgen te voorkomen moet uitdrukkelijk worden vermeld dat deze richtlijn 
alleen betrekking heeft op niet-renderende kredietovereenkomsten. Dit houdt ook in dat het 
kredietgevers niet mag worden toegestaan om renderende kredietovereenkomsten te verkopen 
aan derden.

Amendement 273
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Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het mag kredietgevers niet worden 
toegestaan met consumenten gesloten 
renderende kredietovereenkomsten over te 
dragen aan derden.

Or. en

Motivering

Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst.

Amendement 274
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een kredietservicer van een 
kredietovereenkomst die is gesloten door 
een in de Unie gevestigde kredietinstelling 
of haar in de Unie gevestigde 
dochterondernemingen, die namens een 
kredietgever optreedt overeenkomstig het 
toepasselijke Unierecht of het toepasselijke 
nationale recht;

(a) kredietservicers van de rechten 
van de kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of van de 
kredietovereenkomst zelf, die namens een 
kredietgever optreden overeenkomstig het 
toepasselijke Unierecht of het toepasselijke 
nationale recht;

Or. en

Amendement 275
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een kredietkoper van een 
kredietovereenkomst die is gesloten door 
een in de Unie gevestigde kredietinstelling 
of haar in de Unie gevestigde 
dochterondernemingen, waarbij de 
kredietkoper de verplichtingen van de 
kredietgever krachtens de 
kredietovereenkomst op zich neemt 
overeenkomstig het toepasselijke Unierecht 
en het toepasselijke nationale recht.

(b) kredietkopers van de rechten van 
de kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of van de 
kredietovereenkomst zelf, waarbij de 
kredietkoper de verplichtingen van de 
kredietgever krachtens de 
kredietovereenkomst op zich neemt 
overeenkomstig het toepasselijke Unierecht 
en het toepasselijke nationale recht.

Or. en

Amendement 276
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 3, de artikelen 23 tot en 
met 33 en de artikelen 39 tot en met 43 
van deze richtlijn zijn van toepassing op 
gedekte kredietovereenkomsten tussen 
kredietgevers en zakelijke kredietnemers 
die worden gedekt door roerende en 
onroerende activa die eigendom zijn van 
de zakelijke kredietnemer en die als 
zekerheid zijn gesteld voor een 
kredietgever om de terugbetaling van uit 
de gedekte kredietovereenkomst 
voortvloeiende vorderingen te 
garanderen.

Schrappen

Or. en

Amendement 277
Stasys Jakeliūnas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De richtlijn is niet van toepassing 
op kredietovereenkomsten die zijn 
gesloten tussen kredietgevers en 
kredietnemers die consumenten zijn, als 
de zekerheid een voor bewoning bestemd 
onroerend goed is dat de hoofdwoning 
van de kredietnemer is. 

Or. en

Motivering

De afsluiting van een hypotheek is een van de belangrijkste en meest risicovolle beslissingen 
die mensen nemen. De prijzen van activa liggen op een hoog niveau en kredietnemers kunnen 
hierdoor in financiële moeilijkheden komen, met name wanneer de rente stijgt. Wanneer 
dergelijke kredietovereenkomsten worden opgenomen in het toepassingsgebied van de 
eengemaakte secundaire markt voor niet-renderende leningen, worden in moeilijkheden 
verkerende kredietnemers blootgesteld aan de diensten van kredietkopers en -servicers die in 
het buitenland zijn opgericht en daar aan regulering en toezicht onderworpen zijn. Dit brengt 
een hoger risico op oneerlijke behandeling en huisuitzetting door deze derde partijen met zich 
mee.

Amendement 278
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op niet-renderende 
kredietovereenkomsten voor 
consumenten. Het mag kredietgevers niet 
worden toegestaan met consumenten 
gesloten renderende 
kredietovereenkomsten over te dragen aan 
derden.

Or. en

Amendement 279
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Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlijn laat de bescherming 
van consumenten krachtens 
Richtlijn 2014/17/EU, 
Richtlijn 2008/48/EG, Richtlijn 93/13/EEG 
van de Raad en de nationale 
omzettingsbepalingen daarvan onverlet ten 
aanzien van de kredietovereenkomsten die 
onder het toepassingsgebied ervan vallen.

3. Met betrekking tot 
kredietovereenkomsten die binnen het 
toepassingsgebied vallen, doet deze 
richtlijn geen afbreuk aan de beginselen 
van het verbintenissenrecht of het 
burgerrecht die in de nationale wetgeving 
zijn opgenomen met betrekking tot de 
overdracht van de rechten van de 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of van de 
kredietovereenkomst zelf, en ook niet aan 
de bescherming die wordt geboden aan 
consumenten of kredietnemers op grond 
van, in het bijzonder, Verordening (EU) 
nr. 1215/2012, Verordening (EG) 
nr. 593/2008, Richtlijn 2014/17/EU, 
Richtlijn 2008/48/EG, Richtlijn 93/13/EEG 
van de Raad en de nationale 
omzettingsbepalingen daarvan of andere 
relevante Uniewetgeving en nationale 
wetten inzake consumentenbescherming.

Or. en

Amendement 280
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze richtlijn doet geen afbreuk 
aan de [bestaande] beperkingen in de 
nationale wetgeving van de lidstaten met 
betrekking tot de overdracht van de 
rechten van de kredietgever krachtens een 
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niet-renderende kredietovereenkomst die 
niet achterstallig is of minder dan 90 
dagen achterstallig is of niet is beëindigd 
in overeenstemming met het nationaal 
burgerlijk recht, of tot de overdracht van 
de rechten van de kredietgever uit hoofde 
van een dergelijke niet-renderende 
kredietovereenkomst.

Or. en

Amendement 281
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze richtlijn doet geen afbreuk 
aan de beperkingen in de nationale 
wetgeving van de lidstaten met betrekking 
tot de overdracht van de rechten van de 
kredietgever krachtens een niet-
renderende kredietovereenkomst die niet 
achterstallig is of minder dan 90 dagen 
achterstallig is of niet is beëindigd in 
overeenstemming met het nationaal 
burgerlijk recht, of tot de overdracht van 
een dergelijke niet-renderende 
kredietovereenkomst.

Or. en

Motivering

Identiek aan artikel 2, lid 3, onder a), van de tekst van de Raad (7344/19 ADD 1) en aan 
artikel 2, lid 3, onder a), van de niet-officiële compromistekst van commissie ECON van 
maart 2019.

Amendement 282
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze richtlijn doet geen afbreuk 
aan de vereisten in de nationale wetgeving 
van de lidstaten met betrekking tot de 
servicing van de rechten van de 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of van de 
kredietovereenkomst zelf, indien de 
kredietkoper een special purpose entity 
voor securitisatiedoeleinden in de zin van 
artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) 
2017/2402 is.

Or. en

Amendement 283
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Deze richtlijn doet geen afbreuk 
aan de vereisten in de nationale wetgeving 
van de lidstaten met betrekking tot de 
servicing van de rechten van de 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of van de 
kredietovereenkomst zelf, indien de 
kredietkoper een special purpose entity 
voor securitisatiedoeleinden in de zin van 
artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) 
2017/2402 is.

Or. en

Amendement 284
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De artikelen 3 tot en met 22 en de 
artikelen 34 tot en met 43 van deze 
richtlijn zijn niet van toepassing op:

Schrappen

(a) het servicen van een 
kredietovereenkomst door een in de Unie 
gevestigde kredietinstelling of haar in de 
Unie gevestigde dochterondernemingen;
(b) het servicen van een 
kredietovereenkomst die niet is gesloten 
door een in de Unie gevestigde 
kredietinstelling of haar in de Unie 
gevestigde dochterondernemingen, 
behalve wanneer de afgesloten 
kredietovereenkomst wordt vervangen 
door een kredietovereenkomst die door 
een dergelijke instelling of haar 
dochterondernemingen is afgesloten;
(c) de aankoop van een 
kredietovereenkomst door een in de Unie 
gevestigde kredietinstelling of haar in de 
Unie gevestigde dochterondernemingen;
(d) de overdracht van 
kredietovereenkomsten vóór de in artikel 
41, lid 2, tweede alinea, bedoelde datum.

Or. en

Amendement 285
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het servicen van een 
kredietovereenkomst door een in de Unie 
gevestigde kredietinstelling of haar in de 
Unie gevestigde dochterondernemingen;

(a) het servicen van een 
kredietovereenkomst door een in de Unie 
gevestigde kredietinstelling of haar in de 
Unie gevestigde dochterondernemingen; 
een abi-beheerder als gedefinieerd in 
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artikel 4, lid 1, onder b), van 
Richtlijn 2011/61/EU; een 
beheermaatschappij als gedefinieerd in 
artikel 2, lid 1, onder b), van 
Richtlijn 2009/65/EG; of een 
beleggingsonderneming in de zin van 
artikel 4, lid 1, punt 1, van 
Richtlijn 2014/65/EU;

Or. en

Amendement 286
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de aankoop van een 
kredietovereenkomst door een 
kredietinstelling of niet-kredietinstelling 
die betrokken is geweest bij een geval van 
belastingfraude of -ontwijking in een 
lidstaat van de EU;

Or. en

Amendement 287
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de overdracht van 
kredietovereenkomsten vóór de in artikel 
41, lid 2, tweede alinea, bedoelde datum.

(d) de overdracht van de rechten van 
de kredietgever of van de 
kredietovereenkomst zelf vóór de in 
artikel 41, lid 2, tweede alinea, bedoelde 
datum.

Or. en
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Amendement 288
Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het servicen van de rechten van de 
kredietverlener krachtens een 
kredietovereenkomst of de 
kredietovereenkomst zelf, door juridische 
beroepsbeoefenaars zoals notarissen en 
deurwaarders zoals gedefinieerd in het 
nationale recht of advocaten in de zin van 
artikel 1, lid 2, onder a), van 
Richtlijn 98/2/EG van het Europees 
Parlement en de Raad mag, onderhevig 
aan het toezicht van elke lidstaat, door de 
lidstaten worden uitgezonderd van de 
toepassing van deze richtlijn wanneer zij 
als onderdeel van hun beroep de 
activiteiten verrichten die worden 
genoemd in artikel 3, lid 9, van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 289
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De artikelen 5, 6 en 7 van deze 
richtlijn is niet van toepassing op 
kredietinstellingen of de in de Unie 
gevestigde dochterondernemingen ervan. 
Bij de omzetting van de bepalingen van 
deze richtlijn, vermijden de lidstaten 
overlapping tussen de vereisten voor 
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kredietinstellingen uit hoofde van 
Richtlijn 2014/17/EU, 
Richtlijn 2008/48/EG en 
Richtlijn 2013/36/EU.

Or. en

Amendement 290
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Artikel 3, de artikelen 23 tot en 
met 33 en de artikelen 34 tot en met 43 
van deze richtlijn zijn niet van toepassing 
op:

Schrappen

(a) gedekte kredietovereenkomsten tussen 
kredietgevers en kredietnemers die 
consumenten zijn in de zin van artikel 3, 
onder a), van Richtlijn 2008/48/EG;
(b) gedekte kredietovereenkomsten tussen 
kredietgevers en zakelijke kredietnemers 
die vennootschappen zonder 
winstoogmerk zijn;
(c) gedekte kredietovereenkomsten tussen 
kredietgevers en zakelijke kredietnemers 
die worden gedekt door de volgende 
categorieën zekerheden:
i) financiëlezekerheidsovereenkomsten in 
de zin van artikel 2, lid 1, onder a), van 
Richtlijn 2002/47/EG37;
ii) een voor bewoning bestemd onroerend 
goed dat de hoofdwoning van een 
zakelijke kredietnemer is.
_________________
37 Richtlĳn 2002/47/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 juni 2002 
betreffende 
financiëlezekerheidsovereenkomsten 
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(PB L 168 van 27.6.2002, blz. 43).

Or. en

Amendement 291
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gedekte kredietovereenkomsten 
tussen kredietgevers en kredietnemers die 
consumenten zijn in de zin van artikel 3, 
onder a), van Richtlijn 2008/48/EG;

Schrappen

Or. de

Motivering

Om redenen van consumentenbescherming is een secundaire markt voor 
consumentenkredieten (verkoop van vorderingen van niet-renderende leningen) onwenselijk. 
Deze moet daarom worden verworpen, ook aangezien te verwachten is dat de contractuele 
positie van de consument door de verkoop van vorderingen feitelijk zeer sterk zal worden 
belemmerd.

Amendement 292
Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De artikelen 4 tot en met 15, lid 1, 
de artikelen 16 tot en met 22 en de 
artikelen 34 tot en met 37 van deze 
richtlijn zijn niet van toepassing op:
(a) renderende leningen; en
(b) regelingen inzake gesyndiceerde 
leningen.

Or. en
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Amendement 293
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) “kredietnemer”: een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die een 
kredietovereenkomst heeft gesloten met 
een kredietgever;

(3) “kredietnemer”: een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die geen 
consument is en die een 
kredietovereenkomst heeft gesloten met 
een kredietgever;

Or. en

Amendement 294
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) “kredietnemer met 
betalingsmoeilijkheden”: een natuurlijke 
of rechtspersoon die een 
kredietovereenkomst heeft gesloten die is 
aangemerkt of waarschijnlijk zal worden 
aangemerkt als niet-renderend in de zin 
van punt 9 bis;

Or. en

Amendement 295
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(5) “kredietovereenkomst”: een 
overeenkomst zoals oorspronkelijk 
afgesloten, gewijzigd of vervangen, 
waarbij een kredietgever een krediet 
verleent of toezegt in de vorm van een 
uitgestelde betaling, een lening of een 
andere soortgelijke financieringsregeling;

(5) “kredietovereenkomst”: een 
overeenkomst van een kredietinstelling of 
andere kredietgever, zoals oorspronkelijk 
afgesloten, gewijzigd of vervangen, 
waarbij een kredietgever een krediet 
verleent of toezegt in de vorm van een 
uitgestelde betaling, een lening of een 
andere soortgelijke financieringsregeling;

Or. en

Amendement 296
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) “kredietkoper”: een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die geen 
kredietinstelling of dochteronderneming 
van een kredietinstelling is en die een 
kredietovereenkomst koopt in het kader 
van de uitoefening van zijn handels-, 
bedrijfs- of beroepsactiviteiten;

(7) “kredietkoper”: een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die een 
kredietovereenkomst koopt in het kader 
van de uitoefening van zijn handels-, 
bedrijfs- of beroepsactiviteiten;

Or. en

Amendement 297
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) “kredietservicer”: een 
rechtspersoon die in het kader van zijn 
bedrijfsactiviteiten namens de 
kredietgever of namens zichzelf de 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot de rechten van de kredietgever 
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krachtens een niet-renderende 
kredietovereenkomst of de niet-
renderende kredietovereenkomst zelf 
beheert en de nakoming ervan afdwingt 
en die ten minste één of meer van de 
volgende activiteiten verricht:
i) het innen en invorderen van 
verschuldigde betalingen van de 
kredietnemer in verband met de rechten 
van de kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of in verband met de 
kredietovereenkomst zelf indien dit geen 
betalingsdiensten zijn in de zin van 
bijlage I bij Richtlijn 2015/2366, 
overeenkomstig het nationale recht;
ii) het opnieuw onderhandelen met de 
kredietnemers over de voorwaarden met 
betrekking tot de rechten van een 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of de 
kredietovereenkomst zelf, in 
overeenstemming met de door de 
kredietgever gegeven instructies en in 
overeenstemming met de vereisten die in 
het nationale recht zijn vastgelegd, indien 
hij geen kredietbemiddelaar is in de zin 
van artikel 4, lid 5, van 
Richtlijn 2014/17/EU of artikel 3, 
onder f), van Richtlijn 2008/48/EG;
iii) het beheren van eventuele klachten 
met betrekking tot de rechten van de 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of met betrekking tot 
de kredietovereenkomst zelf;
iv) het in kennis stellen van de 
kredietnemer van alle wijzigingen in 
rentevoeten, kosten of verschuldigde 
betalingen in verband met de rechten van 
de kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of in verband met de 
kredietovereenkomst zelf;

Or. en

Amendement 298
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Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) “kredietservicer”: een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die geen 
kredietinstelling of dochteronderneming 
van een kredietinstelling is en die namens 
een kredietgever een of meer van de 
volgende activiteiten verricht:

Schrappen

(a) hij ziet toe op de naleving van de 
kredietovereenkomst;
(b) hij verzamelt en beheert informatie 
over de status van de 
kredietovereenkomst, de kredietnemer en 
de ter dekking van de 
kredietovereenkomst gebruikte 
zekerheden;
(c) hij stelt de kredietnemer in kennis van 
alle wijzigingen in rentevoeten, kosten of 
betalingen die uit hoofde van de 
kredietovereenkomst verschuldigd zijn;
(d) hij dwingt namens de kredietgever de 
nakoming van de rechten en 
verplichtingen uit hoofde van de 
kredietovereenkomst af, inclusief het 
beheer van terugbetalingen;
(e) hij onderhandelt opnieuw met 
kredietnemers over de voorwaarden van 
de kredietovereenkomst, wanneer zij geen 
“kredietbemiddelaar” zijn in de zin van 
artikel 4, punt 5, van 
Richtlijn 2014/17/EU of artikel 3, 
onder f), van Richtlijn 2008/48/EG;
(f) hij behandelt klachten van 
kredietnemers;

Or. en

Amendement 299
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Matt Carthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) “kredietservicer”: een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die geen 
kredietinstelling of dochteronderneming 
van een kredietinstelling is en die namens 
een kredietgever een of meer van de 
volgende activiteiten verricht:

(8) “business-to-business-
kredietservicer”: een natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die geen kredietinstelling 
of dochteronderneming van een 
kredietinstelling is en die namens een 
kredietgever van een bedrijf of een 
professionele kredietnemer een of meer 
van de volgende activiteiten verricht:

Or. en

Amendement 300
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 8 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) hij verricht activiteiten met 
betrekking tot schuldinvordering;

Or. en

Amendement 301
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 8 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) hij behandelt klachten van 
kredietnemers;

Schrappen

Or. en
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Amendement 302
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 8 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) hij verricht activiteiten met 
betrekking tot schuldinvordering;

Or. en

Amendement 303
Matt Carthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) “business-to-business 
kredietservicer”: een natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die geen kredietinstelling 
of dochteronderneming van een 
kredietinstelling is en die namens een 
kredietgever van een kredietnemer een of 
meer van de volgende activiteiten verricht:
(a) hij ziet toe op de naleving van de 
kredietovereenkomst;
(b) hij verzamelt en beheert informatie 
over de status van de 
kredietovereenkomst, de kredietnemer en 
de ter dekking van de 
kredietovereenkomst gebruikte 
zekerheden;
(c) hij stelt de kredietnemer in kennis van 
alle wijzigingen in rentevoeten, kosten of 
betalingen die uit hoofde van de 
kredietovereenkomst verschuldigd zijn;
(d) hij dwingt namens de kredietgever de 
nakoming van de rechten en 
verplichtingen uit hoofde van de 
kredietovereenkomst af, inclusief het 
beheer van terugbetalingen;
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(e) hij onderhandelt opnieuw met 
kredietnemers over de voorwaarden van 
de kredietovereenkomst, wanneer zij geen 
“kredietbemiddelaar” zijn in de zin van 
artikel 4, punt 5, van 
Richtlijn 2014/17/EU of artikel 3, 
onder f), van Richtlijn 2008/48/EG;
(f) hij verricht activiteiten met betrekking 
tot schuldinvordering;

Or. en

Amendement 304
Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) “niet-renderende 
kredietovereenkomst”: een blootstelling 
die is aangemerkt als niet-renderend in 
overeenstemming met artikel 47 bis van 
Verordening (EU) nr. 575/2013;

Or. en

Amendement 305
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) “niet-renderende 
kredietovereenkomst”: een 
kredietovereenkomst die is aangemerkt als 
niet-renderende blootstelling in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 575/2013.
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Or. en

Amendement 306
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Respijtmaatregelen en marktafscherming
1. Kredietgevers spannen zich zo veel 
mogelijk in om te voorkomen dat niet-
renderende leningen worden 
overgedragen aan derden. De lidstaten 
zorgen er met name voor dat kredietgevers 
een redelijke mate van tolerantie 
aanhouden jegens in moeilijkheden 
verkerende kredietnemers, in 
overeenstemming met artikel 28 van 
Richtlijn 2014/17/EU en de richtsnoeren 
van de EBA inzake 
betalingsachterstanden en 
marktafscherming EBA/GL/2015/12.
2. Respijtmaatregelen kunnen de volgende 
tegemoetkomingen aan de consument 
zijn:
(a) gehele of gedeeltelijke herfinanciering 
van een kredietovereenkomst;
(b) wijziging van de eerdere voorwaarden 
van een kredietovereenkomst, die onder 
andere het volgende kan inhouden:
i) verlenging van de looptijd van de 
hypotheek;
ii) aanpassing van het hypotheektype 
(bijvoorbeeld door de hypotheek te 
veranderen van een aflossings- en 
rentehypotheek in een aflossingsvrije 
hypotheek);
iii) uitstel van betaling voor het hele of 
een deel van het afbetalingsplan 
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gedurende een bepaalde periode;
iv) wijziging van de rente tot aan een 
bepaald plafond;
v) aanbieden van een periode waarin geen 
betalingen hoeven te worden gedaan.
3. De definitie van niet-renderende 
leningen die is aangenomen bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/227 
van de Commissie doet geen afbreuk aan 
de respijtverplichtingen van de 
kredietgever.
4. In het geval van marktafscherming en 
wanneer de zekerheid van het krediet de 
hoofdwoning van de consument is, is de 
teruggave of overdracht aan de 
kredietgever of een derde partij van de 
zekerheid of de opbrengst van de verkoop 
van de zekerheid voldoende om het krediet 
af te betalen. Artikel 28, lid 4, van 
Richtlijn 2014/17/EU wordt 
overeenkomstig gewijzigd.

Or. en

Amendement 307
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Voorwaarden voor de verkoop van niet-
renderende hypotheken voor woningen

1. Een niet-renderende lening met een 
voor bewoning bestemd onroerend goed 
als veiligheid mag niet worden 
overgedragen aan een kredietkoper of 
kredietservicer of aan een derde partij 
zonder de schriftelijke toestemming van 
de kredietnemer.
2. Wanneer een bestaande of nieuwe 
kredietnemer om toestemming wordt 
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gevraagd, moet de kredietgever de 
kredietnemer een overzicht verstrekken 
met voldoende informatie om een 
geïnformeerde beslissing te kunnen 
nemen.
3. Het op grond van punt 2 verstrekte 
overzicht moet van tevoren worden 
goedgekeurd door de nationale bevoegde 
autoriteiten en bevat: i) een duidelijke 
toelichting op de implicaties van een 
overdracht, onder meer met betrekking tot 
de lidmaatschapsstatus van een 
kredietnemer indien de kredietgever een 
woningbouwvereniging is; en ii) 
informatie over welke gevolgen de 
overdracht mogelijk heeft voor de 
kredietnemer.
4. Elke kredietnemer wordt individueel 
benaderd en krijgt een redelijke termijn 
om zijn toestemming al dan niet te geven.

Or. en

Amendement 308
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 ter
Uitsluiting van hoofdwoningen

Hypotheken voor hoofdwoningen worden 
uitgesloten van het toepassingsgebied van 
deze richtlijn.

Or. en

Amendement 309
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 quater
Bescherming van kredietnemers

Kredietnemers moeten te allen tijde 
voldoende bescherming genieten. 
Kredietservicers die te maken hebben met 
kredietnemers moeten voldoen aan de 
specifieke vereisten van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 310
Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Titel II – hoofdstuk I – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vergunningverlening aan kredietservicers Vergunningverlening aan kredietservicers 
en kredietkopers

Or. en

Motivering

Kredietkopers moeten ook een vergunning aanvragen voor het verrichten van 
kredietservicingactiviteiten om ervoor te zorgen dat de houders van de eigendomsrechten van 
een krediet dat is verleend uit hoofde van een kredietovereenkomst worden gereguleerd door 
de bevoegde autoriteiten en worden onderworpen aan uniforme, geharmoniseerde 
voorwaarden.

Amendement 311
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1 bis. De lidstaten krijgen de kans om 
bestaande nationale maatregelen ter 
bescherming van in moeilijkheden 
verkerende kredietnemers te handhaven 
en strengere maatregelen te treffen, zoals 
persoonlijke insolventiemaatregelen en 
beperking van de activiteit van 
kredietservicers en -kopers.

Or. en

Amendement 312
Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten verplichten een 
kredietkoper ertoe om in een lidstaat van 
herkomst een vergunning te verkrijgen 
voordat hij zijn activiteiten op het 
grondgebied van die lidstaat aanvangt in 
overeenstemming met de vereisten van de 
nationale bepalingen tot omzetting van 
deze richtlijn.

Or. en

Amendement 313
Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de volgende 
vereisten vast voor de verlening van een 
vergunning als bedoeld in artikel 4, lid 1:

1. De lidstaten stellen de volgende 
vereisten vast voor de verlening van een 
vergunning als bedoeld in artikel 4, leden 1 
en 1 bis:

Or. en
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Amendement 314
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) kredietservicers en -kopers 
handelen te goeder trouw, behandelen 
consumenten eerlijk en eerbiedigen hun 
privacy. De volgende praktijken zijn 
verboden:
i) het verstrekken van misleidende 
informatie aan consumenten;
ii) het intimideren van consumenten, 
waaronder het verstrekken van informatie 
over de schulden van de consument aan 
zijn werkgever, familie, vrienden en 
buren;
iii) het bij consumenten in rekening 
brengen van vergoedingen en boeten die 
de kosten overschrijden die rechtstreeks 
verband houden met het beheer van de 
schuld.
De lidstaten stellen een plafond vast voor 
de vergoedingen en boeten als bedoeld 
onder iii), overeenkomstig de beginselen 
van eerlijkheid, rationaliteit en 
evenredigheid;

Or. en

Amendement 315
Engin Eroglu, Monica Semedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer de aanvrager een 
natuurlijke persoon is, heeft hij, of 

(b) de leden van het leidinggevende of 
bestuursorgaan staan als voldoende 
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wanneer de aanvrager een rechtspersoon 
is, hebben de leden van het leidinggevende 
of bestuursorgaan en de personen die een 
gekwalificeerde deelneming in de 
aanvrager hebben in de zin van artikel 4, 
lid 1, punt 36, van Verordening (EU) 
nr. 575/2013, de volgende kenmerken:

betrouwbaar bekend doordat zij bewijzen 
dat:

Or. en

Amendement 316
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) zij staan als voldoende 
betrouwbaar bekend;

i) zij een blanco strafblad of 
nationaal equivalent daarvan hebben ten 
aanzien van ernstige strafbare feiten in 
verband met eigendom, financiële 
activiteiten, het witwassen van geld, 
fraude, fiscale misdrijven, de schending 
van het beroepsgeheim of de lichamelijke 
integriteit;

Or. en

Amendement 317
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) zij staan als voldoende betrouwbaar 
bekend;

i) zij staan op basis van artikel 5 bis 
als voldoende betrouwbaar bekend;

Or. en
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Amendement 318
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) zij staan als voldoende betrouwbaar 
bekend;

i) zij staan als voldoende betrouwbaar 
bekend overeenkomstig artikel 135 van 
Richtlijn 2006/48/EG en artikel 13 van de 
richtsnoeren EBA/CP/2013/03 (EBA-
consultatiedocument inzake 
ontwerprichtsnoeren voor het beoordelen 
van de geschiktheid van leden van het 
leidinggevend orgaan en houders van 
sleutelfuncties van een kredietinstelling);

Or. en

Amendement 319
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) zij hebben een blanco strafblad of 
ander nationaal equivalent ten aanzien 
van ernstige strafbare feiten in verband 
met eigendom, financiële activiteiten of de 
lichamelijke integriteit;

ii) zij niet aan een lopende 
insolventieprocedure zijn onderworpen of 
voorheen failliet verklaard, tenzij zij 
overeenkomstig het nationale recht zijn 
gerehabiliteerd;

Or. en

Amendement 320
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) zij zijn niet aan een iii) het bestuur als geheel beschikt 
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insolventieprocedure onderworpen of 
voorheen failliet verklaard, tenzij zij 
overeenkomstig het nationale recht zijn 
gerehabiliteerd;

over voldoende kennis en ervaring om het 
bedrijf op competente en verantwoorde 
wijze te leiden.

Or. en

Amendement 321
Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de aanvrager beschikt over genoeg 
geschikte medewerkers die de taal spreken 
van de lidstaat waar de kredietservicer 
actief wil worden;

Or. en

Amendement 322
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de aanvrager beschikt over 
voldoende startkapitaal en toereikende 
eigen middelen en voldoet aan de 
liquiditeitsvereisten;

Or. en

Amendement 323
Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 5 – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) de aanvrager beschikt over 
adequate procedures tegen het witwassen 
van geld en voor de bestrijding van 
terrorisme, ingeval in de nationale 
wetgeving van de lidstaat van herkomst tot 
omzetting van Richtlijn 2015/849/EU 
kredietservicers worden aangewezen als 
meldingsplichtige entiteiten voor het 
voorkomen en bestrijden van het 
witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme;

Or. en

Amendement 324
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) de aanvrager beschikt over genoeg 
geschikte medewerkers die de taal spreken 
van de lidstaat waar de kredietnemer ten 
tijde van het sluiten van de 
kredietovereenkomst verblijft;

Or. en

Amendement 325
Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e quater) de aanvrager is krachtens 
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het toepasselijke nationale recht 
onderworpen aan:
i) solide governanceregelingen, 
waaronder adequate 
internecontrolemechanismen en degelijke 
administratieve en boekhoudkundige 
procedures;
ii) passende maatregelen voor het nemen, 
beheersen, monitoren en beperken van de 
risico’s waaraan de aanvrager is 
blootgesteld of kan worden blootgesteld;
iii) vereisten inzake rapportage en 
openbaarmaking.

Or. en

Amendement 326
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e quater) de aanvrager beschikt over 
adequate procedures tegen het witwassen 
van geld en voor de bestrijding van 
terrorisme, ingeval in de nationale 
wetgeving van de lidstaat van herkomst of 
ontvangst tot omzetting van 
Richtlijn 2015/849/EU kredietservicers 
worden aangewezen als meldingsplichtige 
entiteiten voor het voorkomen en 
bestrijden van het witwassen van geld en 
de financiering van terrorisme;

Or. en

Amendement 327
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e quinquies) er zijn geen belemmeringen 
voor de uitoefening van effectief toezicht 
op de aanvrager vanwege de structuur 
van zijn groep;

Or. en

Amendement 328
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e sexies) de aanvrager is krachtens 
het toepasselijke nationale recht 
onderworpen aan:

Or. en

Amendement 329
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e septies) solide 
governanceregelingen, waaronder 
adequate internecontrolemechanismen en 
degelijke administratieve en 
boekhoudkundige procedures;
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Or. en

Amendement 330
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e octies) passende maatregelen voor 
het nemen, beheersen, monitoren en 
beperken van de risico’s waaraan de 
aanvrager is blootgesteld of kan worden 
blootgesteld;

Or. en

Amendement 331
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e nonies) vereisten inzake rapportage 
en openbaarmaking.

Or. en

Amendement 332
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De EBA verstrekt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen om de in 
lid 1, onder c), d), e quater) en 
e quinquies), genoemde voorwaarden en 
de in lid 1, onder e sexies), van dit artikel 
genoemde minimumvereisten te 
specificeren. De EBA legt die ontwerpen 
van technische reguleringsnormen 
uiterlijk [een jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor aan de 
Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en 
met 14 van Verordening (EU) 
nr. 1093/2010 vast te stellen.

Or. en

Amendement 333
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Criteria met betrekking tot reputatie

1. De aanvragers als bedoeld in artikel 5 
of, indien de aanvrager een rechtspersoon 
is, de leden van het leidinggevende of 
bestuursorgaan en de personen die een 
gekwalificeerde deelneming in de 
aanvrager hebben, worden geacht 
betrouwbaar te zijn als hun persoonlijke 
of zakelijke gedragingen geen aanleiding 
geven tot wezenlijke twijfels over hun 
vermogen om een solide, behoedzame 
bedrijfsvoering te garanderen. Alle 
relevante informatie die beschikbaar is 
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voor de beoordeling moet in acht worden 
genomen, zonder afbreuk te doen aan 
eventuele beperkingen uit hoofde van de 
nationale wetgeving en ongeacht de 
lidstaat waar eventuele relevante 
voorvallen hebben plaatsgevonden.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat bevoegde 
autoriteiten eventuele bestuursrechtelijke 
of strafrechtelijke antecedenten in acht 
nemen en hierbij rekening houden met 
het soort veroordeling of aanklacht, het 
niveau van beroep, de opgelegde straf, de 
fase van het gerechtelijke proces dat is 
bereikt en het effect van eventuele 
rehabilitatiemaatregelen.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten rekening houden 
met de relevante omstandigheden, 
waaronder verzachtende omstandigheden, 
en de ernst van eventuele relevante 
delicten of bestuurlijke of 
toezichthoudende berispingen, de 
tijdsperiode en het gedrag van de 
aanvrager sinds het delict en de relevantie 
van het delict of de bestuurlijke of 
toezichthoudende berisping voor de 
voorgestelde rol. Er moet worden gelet op 
de volgende factoren, die twijfels kunnen 
doen rijzen over de betrouwbaarheid van 
een aanvrager:
(a) een veroordeling of aanklacht wegens 
een relevant strafbaar feit, in het 
bijzonder:
(b) delicten op grond van de wetgeving die 
bancaire, financiële, met effecten 
samenhangende of 
verzekeringsactiviteiten reguleert of de 
wetgeving inzake effectenmarkten of 
effecten of betaalinstrumenten, met 
inbegrip van wetgeving inzake het 
witwassen van geld, marktmanipulatie of 
handel met voorkennis en woekerrentes;
(c) delicten die verband houden met 
oplichting, fraude of financiële 
misdrijven;
(d) fiscale delicten;
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(e) andere delicten op grond van 
wetgeving op het gebied van 
vennootschappen, faillissement, 
insolventie of consumentenbescherming;
(f) relevante lopende of eerdere 
onderzoeken en/of handelingen om 
naleving af te dwingen of de oplegging 
van bestuurlijke sancties voor de niet-
naleving van bepalingen die bancaire, 
financiële, met effecten samenhangende 
of verzekeringsactiviteiten reguleren of 
bepalingen inzake effectenmarkten, 
effecten of betaalinstrumenten of enige 
wetgeving inzake financiële 
dienstverlening;
(g) relevante lopende of eerdere 
onderzoeken en/of handelingen om 
naleving af te dwingen van een ander 
regelgevend of professioneel orgaan 
wegens niet-naleving van relevante 
bepalingen;
(h) de cumulatieve effecten van kleine 
voorvallen die afzonderlijk geen afbreuk 
doen aan de reputatie van de aanvrager 
maar in hun geheel een wezenlijke impact 
hebben.
4. Er moet aandacht worden besteed aan 
de volgende factoren met betrekking tot 
het fatsoen van de aanvrager bij zakelijk 
optreden in het verleden:
(a) enig bewijs dat de aanvrager niet 
transparant, open en coöperatief is 
geweest in zijn omgang met 
toezichthoudende of regelgevende 
instanties;
(b) weigering van een registratie, 
vergunning, lidmaatschap of licentie om 
een (zakelijke) activiteit uit te voeren of 
een beroep uit te oefenen of een 
herroeping, intrekking of beëindiging van 
een dergelijk(e) registratie, vergunning, 
lidmaatschap of licentie; of schorsing 
door een regelgevend of overheidsorgaan;
(c) ontslag uit een dienstverband of een 
vertrouwenspositie, fiduciaire relatie of 
vergelijkbare situatie of een verzoek om 
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ontslag in te dienen voor een 
dienstverband voor een dergelijke functie; 
en
(d) diskwalificatie door een bevoegde 
autoriteit om te kunnen optreden als 
persoon die een bedrijf leidt.
5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten rekening houden 
met de volgende situaties die betrekking 
hebben op de zakelijke prestaties en 
financiële degelijkheid in het verleden en 
heden:
(a) opname op de lijst van onbetrouwbare 
schuldenaren of gelijksoortige negatieve 
registraties op lijsten van erkende 
kredietbureaus;
(b) financiële en zakelijke prestaties van 
de entiteiten die het eigendom zijn van of 
worden geleid door de aanvrager of 
waarin de aanvrager een aanzienlijk 
aandeel heeft of heeft gehad, met 
bijzondere aandacht voor enige 
rehabilitatie-, faillissements- en 
liquidatieprocedures;
(c) uitroepen van persoonlijk 
faillissement;
(d) burgerlijke rechtszaken, bestuurlijke 
of strafrechtelijke procedures, grote 
investeringen of blootstellingen en 
aangegane leningen voor zover deze een 
aanzienlijke impact kunnen hebben op de 
financiële soliditeit.

Or. en

Amendement 334
Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen een procedure 1. De lidstaten stellen een procedure 
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voor vergunningverlening aan 
kredietservicers vast waarbij een aanvrager 
een aanvraag indient en de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van herkomst alle 
nodige informatie verstrekt om te 
verifiëren dat de aanvrager aan alle 
nationale maatregelen tot omzetting van 
artikel 5, lid 1, heeft voldaan.

voor vergunningverlening aan 
kredietservicers en -kopers vast waarbij 
een aanvrager een aanvraag indient en de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst alle nodige informatie verstrekt 
om te verifiëren dat de aanvrager aan alle 
nationale maatregelen tot omzetting van 
artikel 5, lid 1, heeft voldaan.

Or. en

Amendement 335
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) bewijs dat de onder c) van dit lid 
bedoelde personen voldoen aan de 
voorwaarden van artikel 1, onder e bis) tot 
en met e sexies);

Or. en

Amendement 336
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Specifieke vereisten voor kredietservicers 

die betrekkingen tussen bedrijven en 
kredietnemers servicen

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst zien erop toe dat 
kredietservicers die betrekkingen tussen 
bedrijven en kredietnemers servicen 
voldoen aan de volgende minimale 
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gemeenschappelijke EU-normen inzake 
schuldinvordering:
2. De minimale gemeenschappelijke EU-
normen inzake schuldinvordering 
omvatten de plicht om:
(a) bewijs te verstrekken voor de schuld 
uit hoofde van een kredietovereenkomst 
alvorens de schuld kan worden 
ingevorderd;
(b) de kredietnemer verplicht in kennis te 
stellen van de status van een schuld door 
middel van een formele kennisgeving 
alvorens de schuld kan worden 
ingevorderd. Deze formele kennisgeving 
moet alle relevante informatie over de 
schuld bevatten en moet transparant en 
begrijpelijk zijn opgesteld;
(c) ervoor te zorgen dat de kennisgeving 
van de schuld per aangetekende brief met 
ontvangstbevestiging aan de kredietnemer 
wordt gestuurd, in een neutrale envelop 
en met een gereguleerd formaat;
(d) in de kennisgeving van de schuld ten 
minste de volgende informatie op te 
nemen:
i) de identiteit van de kredietgever, met 
inbegrip van zijn 
telefoonnummer/contactgegevens;
ii) de identiteit van de kredietservicer, of 
zijn mandaat;
iii) een aangemeld, juridisch verifieerbaar 
en gedocumenteerd bewijs van het 
bestaan van een schuld, gedetailleerde 
informatie over de geëiste bedragen en het 
type schuld (kapitaal, rente, boeten, 
procedurekosten of overige schulden);
iv) een heldere, begrijpelijke beschrijving 
van alle desbetreffende rechten van de 
kredietnemer, met inbegrip van zijn recht 
op bescherming tegen intimidatie en 
misleidende praktijken;
v) contactgegevens van partijen waar de 
kredietnemer terechtkan voor informatie 
en advies.
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3. De lidstaten moeten een lijst vaststellen 
met verboden acties die kredietservicers 
niet mogen gebruiken bij de invordering 
van schulden bij kredietnemers. Deze 
praktijken komen neer op intimidatie en 
moeten, afhankelijk van de praktijk, 
gepaard gaan met ontmoedigende boeten 
en strafvervolging.
Deze lijst bevat ten minste:
(a) misleiding van de kredietnemer, met 
inbegrip van ongepaste juridische 
bedreigingen of overige misleidende 
informatie;
(b) het sturen van buitensporig veel 
aanmaningen of telefonische of andere 
herinneringen, met inbegrip van 
automatische berichten en berichten die 
worden gegenereerd door een technologie 
die wordt bediend zonder menselijke 
interventie;
(c) het niet aftrekken van eerdere 
betalingen van het geëiste bedrag;
(d) het versturen van stigmatiserende of 
intimiderende berichten;
(e) het contacteren van andere personen 
dan de kredietnemer, onder wie zijn 
familieleden, vrienden, buren en 
collega’s;
(f) het contacteren van kredietnemers op 
ongepaste tijdstippen of plaatsen, onder 
meer onder werktijd en op het werk.
4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kosten en vergoeding van de 
kredietservicer nooit in rekening worden 
gebracht bij de kredietnemer.
5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietnemer de verweermiddelen jegens 
de kredietservicer kan opwerpen die hem 
ter beschikking stonden in het contact met 
de oorspronkelijke kredietgever, en dat hij 
van de overdracht in kennis wordt gesteld.
6. Kredietservicers die betrekkingen 
tussen bedrijven en kredietnemers 
servicen maken systematisch gebruik van 
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het gestandaardiseerde EU-
schuldnotificatiedocument alvorens de 
schuld kan worden ingevorderd. De EBA 
ontwikkelt ontwerpen van 
reguleringsnormen waarin de criteria 
voor de kennisgeving van schuld worden 
uiteengezet, waaronder voor het verplichte 
schuldkennisgevingsdocument.

Or. en

Amendement 337
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Vereisten voor kredietservicers, 

kredietgevers en 
kredietservicingaanbieders inzake 

bedrijfsvoering en schuldinvordering
1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
kredietgevers, kredietservicers en overige 
kredietservicingaanbieders de 
kredietnemer voordat er schulden worden 
ingevorderd een verplichte kennisgeving 
sturen waarin zonder enige vorm van 
tweeslachtigheid bewijs wordt verstrekt 
van de schulden uit hoofde van een 
kredietovereenkomst. De kennisgeving 
van de schuld moet exclusief worden 
gedaan door middel van een brief aan de 
kredietnemer in een witte enveloppe, 
zonder specifieke tekst en met 
ontvangstbevestiging.
De kennisgeving is niet langer dan drie 
pagina’s en bevat in duidelijke en voor het 
algemene publiek begrijpelijke taal de 
volgende informatie:
(a) het bewijs van de schuld uit hoofde 
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van een kredietovereenkomst;
(b) de identiteit van de kredietgever, met 
inbegrip van zijn contactgegevens;
(c) indien relevant, de identiteit van de 
kredietservicer en zijn rechten;
(d) de rechtsgrondslag van de schulden, 
gedetailleerde informatie over de geëiste 
bedragen en hun bron (kapitaal, rente, 
boeten, procedurekosten);
(e) een selectie van de belangrijkste 
rechten van de kredietnemer, 
noodzakelijkerwijs met inbegrip van 
bescherming tegen intimidatie en 
misleidende gedragingen;
(f) contactgegevens van instanties waar 
kredietnemers met betalingsmoeilijkheden 
informatie en advies kunnen krijgen.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat geen 
enkele gedraging of praktijk de privacy 
van de kredietnemer schendt.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
kredietgevers of kredietservicers zich 
weerhouden van de volgende praktijken:
(a) het niet aftrekken van eerdere 
betalingen van het geëiste bedrag;
(b) het verzenden van stigmatiserende, 
intimiderende of misleidende berichten, 
met inbegrip van ongepaste juridische 
bedreigingen of informatie die misleidend 
kan zijn voor de kredietnemer;
(c) het contacteren van andere personen 
dan de kredietnemer, onder wie zijn 
familieleden.
4. De EBA ontwikkelt technische 
reguleringsnormen om de in de leden 2 
en 3 bedoelde bepalingen te specificeren.
De EBA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
… [twaalf maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn] voor 
aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de eerste alinea 
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bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en 
met 14 van Verordening (EU) 
nr. 1093/2010 vast te stellen.
5. De EBA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen waarin het 
verplichte formaat wordt gespecificeerd 
voor de kennisgeving uit hoofde van lid 1. 
De EBA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk 
[twaalf maanden na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] voor aan de 
Commissie.

Or. en

Amendement 338
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Terugkopen van schuld

1. Wanneer een kredietinstelling probeert 
een kredietovereenkomst over te dragen 
aan een kredietkoper tegen een bepaalde 
prijs, stelt de kredietinstelling de 
schuldenaren die consumenten zijn 
voorafgaand aan de overdracht in staat 
hun schuld voor diezelfde prijs of met een 
kleine opslag – die door de relevante 
bevoegde autoriteit wordt bepaald – terug 
te kopen. In dit kader worden 
kredietinstellingen verplicht de nodige 
details van de verwachte transacties met 
kredietkopers vrij te geven aan de 
desbetreffende bevoegde autoriteiten. 
2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
terugkoopoptie in termijnen kan worden 
uitgeoefend.
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Or. en

Amendement 339
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst de aan een kredietservicer 
verleende vergunning kunnen intrekken, 
indien de kredietservicer:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst de toezichts-, onderzoeks- en 
sanctiebevoegdheden hebben 
overeenkomstig artikel 21 die nodig zijn 
om de aan een kredietservicer verleende 
vergunning in te trekken, indien de 
kredietservicer:

Or. en

Amendement 340
Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst de aan een kredietservicer 
verleende vergunning kunnen intrekken, 
indien de kredietservicer:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst de aan een kredietservicer of -
koper verleende vergunning kunnen 
intrekken, indien de kredietservicer of -
koper:

Or. en

Amendement 341
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) sinds meer dan zes maanden de 
activiteiten van kredietservicer heeft 
gestaakt;

(c) sinds meer dan een jaar de 
activiteiten van kredietservicer heeft 
gestaakt;

Or. en

Motivering

Zes maanden is aan de korte kant; de vergunning zou door sabbaticals of zwangerschappen 
in gevaar kunnen komen.

Amendement 342
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) een ernstige overtreding van de 
toepasselijke regels begaat, inclusief de 
bepalingen van nationaal recht tot 
omzetting van deze richtlijn.

(f) een ernstige overtreding van de 
toepasselijke regels begaat, inclusief de 
bepalingen van nationaal recht tot 
omzetting van deze richtlijn, andere regels 
inzake consumentenbescherming of 
specifieke vereisten inzake 
kredietservicers die betrekkingen tussen 
bedrijven en consumenten servicen in de 
zin van artikel 6 bis.

Or. en

Amendement 343
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) een ernstige overtreding begaat 
van de toepasselijke regels als bedoeld in 
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artikel 6 bis (nieuw).

Or. en

Amendement 344
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat zij, 
indien de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van ontvangst hebben bepaald dat 
een kredietservicer handelt op een manier 
als bedoeld onder e) en f) van de eerste 
alinea, een met redenen omkleed verzoek 
naar de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst sturen om te 
verzoeken om de intrekking van zijn 
vergunning. Indien de bevoegde 
autoriteiten het niet eens kunnen worden, 
is artikel 12, lid 11 bis, van toepassing.

Or. en

Amendement 345
Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer overeenkomstig lid 1 een 
vergunning wordt ingetrokken, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten van 
ontvangst daarvan onverwijld in kennis 
stellen indien de kredietservicer diensten in 
de zin van artikel 11 aanbiedt.

2. Wanneer overeenkomstig lid 1 een 
vergunning wordt ingetrokken, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten van 
ontvangst daarvan onverwijld in kennis 
stellen indien de kredietservicer of -koper 
diensten in de zin van artikel 11 aanbiedt.
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Or. en

Amendement 346
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Register van kredietservicers met 
vergunning

Register van kredietservicers met 
vergunning en het EBA-register van 
secundaire markten voor NPL’s

Or. en

Amendement 347
Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten een nationaal register 
opstellen en bijhouden van alle 
kredietservicers met een vergunning om op 
hun grondgebied diensten te verlenen, 
inclusief kredietservicers die diensten 
verrichten op grond van artikel 11.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten een nationaal register 
opstellen en bijhouden van alle 
kredietservicers en -kopers met een 
vergunning om op hun grondgebied 
diensten te verlenen, inclusief 
kredietservicers die diensten verrichten op 
grond van artikel 11.

Or. en

Amendement 348
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De EBA stelt in samenwerking met 
de nationale bevoegde autoriteiten een 
register op van alle transacties met niet-
renderende leningen in de secundaire 
markt van de Unie en houdt dit register 
actueel. De informatie die voor elke 
transactie wordt geregistreerd, omvat de 
identiteit van de kredietgever, de 
kredietkoper en de kredietservicer, het 
aankoopbedrag in euro’s, het 
oorspronkelijke bedrag van de lening en 
het aantal leningen dat in elke transactie 
is opgenomen.

Or. en

Amendement 349
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Een beknopte samenvatting van dit 
register wordt online beschikbaar gesteld 
en jaarlijks bijgewerkt.

Or. en

Amendement 350
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Bescherming van kredietnemers
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1. De lidstaten eisen van kredietservicers 
dat zij in de omgang met de schuldenaren 
te goeder trouw, eerlijk en professioneel 
handelen en de privacy van kredietnemers 
eerbiedigen.
2. De lidstaten zien erop toe dat 
kredietservicers voldoen aan de volgende 
vereisten:
(a) de verstrekte informatie mag niet 
misleidend, onduidelijk of vals zijn;
(b) kredietservicers beschermen de 
persoonsgegevens en privacy van de 
schuldenaren en communiceren niet met 
andere personen dan de kredietnemer, 
ook niet met familieleden of werkgevers, 
tenzij de schuldenaar hiervoor 
toestemming heeft gegeven;
(c) kredietservicers communiceren niet 
met schuldenaren op een manier die kan 
worden aangemerkt als intimidatie, 
dwang of ongepaste beïnvloeding.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
vergoedingen en boeten die 
kredietservicers bij kredietnemers in 
rekening brengen, niet hoger zijn dan de 
kosten die rechtstreeks verband houden 
met het beheer van de schuld. De lidstaten 
vereisen dat de schuldenaar bij de 
overdracht van de rechten van de 
kredietgever uit hoofde van een 
kredietovereenkomst of van de 
kredietovereenkomst zelf aan een 
kredietkoper, tijdig op de hoogte wordt 
gebracht van de overdracht en dat alle 
desbetreffende nationale en 
Uniewetgeving betreffende met name de 
handhaving van overeenkomsten, 
consumentenbescherming, de rechten van 
kredietnemers en het strafrecht van 
toepassing blijven op de kredietkoper of 
-servicer.
4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
kredietservicers en -kopers niet-
renderende kredietnemers, indien dat 
levensvatbaar is, de mogelijkheid bieden 
om uit de niet-renderende status te 
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geraken in overeenstemming met de 
maatregelen van de ECB-richtsnoeren 
voor banken inzake niet-renderende 
leningen, en de voorwaarden daarvoor 
uiteenzetten.

Or. en

Amendement 351
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een door de partijen aangegane 
verbintenis om het op de 
kredietovereenkomst toepasselijke 
Unierecht en nationale recht na te leven, 
ook ten aanzien van de 
consumentenbescherming.

(d) een door de partijen aangegane 
verbintenis om het op de 
kredietovereenkomst of de rechten van de 
kredietgever toepasselijke Unierecht en 
nationale recht na te leven, ook ten aanzien 
van de consumentenbescherming.

Or. en

Amendement 352
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) een clausule waarin de eerlijke en 
zorgvuldige behandeling van de 
kredietnemers wordt vereist.

Or. en

Amendement 353
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) een clausule waarin de eerlijke en 
zorgvuldige behandeling van de 
kredietnemers wordt vereist.

Or. en

Amendement 354
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten eisen dat in de 
kredietservicingovereenkomst vereisten 
worden opgenomen op basis waarvan:
(a) de kredietservicer de kredietgever op 
de hoogte brengt voordat hij een van zijn 
activiteiten als kredietservicer uitbesteedt;
(b) de kredietnemer op de hoogte wordt 
gebracht van de 
kredietservicingovereenkomst, evenals 
van eventuele verdere uitbestedingen van 
kredietservicingactiviteiten;
(c) de kosten en vergoeding van de 
kredietservicer niet in rekening mogen 
worden gebracht bij de kredietnemer;
(d) de kredietnemer het recht heeft de 
bescherming waarop hij een beroep kon 
doen bij de oorspronkelijke kredietgever, 
ook bij de kredietservicer te gebruiken.

Or. en

Amendement 355
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Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietservicer de volgende bescheiden ten 
minste tien jaar na de datum van de in lid 1 
bedoelde overeenkomst bewaart:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietservicer de volgende bescheiden ten 
minste tien jaar na de datum van de in lid 1 
bedoelde overeenkomst en ten minste vijf 
jaar na de datum waarop de overeenkomst 
wordt beëindigd bewaart:

Or. en

Amendement 356
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietservicer, wanneer hij een derde 
gebruikt om activiteiten uit te oefenen die 
normaal gesproken door hemzelf zouden 
worden verricht (hierna 
“kredietservicingaanbieder” genoemd), de 
kredietservicer volledig verantwoordelijk 
blijft voor de nakoming van alle 
verplichtingen krachtens de nationale 
bepalingen tot omzetting van deze richtlijn. 
De uitbesteding van die 
kredietservicingactiviteiten is aan de 
volgende voorwaarden onderworpen:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
door de toezichthoudende autoriteiten van 
de lidstaat die ook toezicht houden op het 
bankwezen, toezicht wordt gehouden op 
de kredietservicer wanneer hij een derde 
gebruikt om activiteiten uit te oefenen die 
normaal gesproken door hemzelf zouden 
worden verricht (hierna 
“kredietservicingaanbieder” genoemd) en 
dat de kredietservicer volledig 
verantwoordelijk blijft voor de nakoming 
van alle verplichtingen krachtens de 
nationale bepalingen tot omzetting van 
deze richtlijn. De uitbesteding van die 
kredietservicingactiviteiten is aan de 
volgende voorwaarden onderworpen:

Or. en
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Amendement 357
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietservicer, wanneer hij een derde 
gebruikt om activiteiten uit te oefenen die 
normaal gesproken door hemzelf zouden 
worden verricht (hierna 
“kredietservicingaanbieder” genoemd), de 
kredietservicer volledig verantwoordelijk 
blijft voor de nakoming van alle 
verplichtingen krachtens de nationale 
bepalingen tot omzetting van deze richtlijn. 
De uitbesteding van die 
kredietservicingactiviteiten is aan de 
volgende voorwaarden onderworpen:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
wanneer een derde diensten voor een 
kredietservicer verricht met betrekking tot 
enige activiteit als bedoeld in artikel 3, 
alinea 1, punt 7 bis, onder iii) en iv), de 
kredietservicer volledig verantwoordelijk 
blijft voor de nakoming van alle 
verplichtingen krachtens de nationale 
bepalingen tot omzetting van deze richtlijn. 
De uitbesteding van die 
kredietservicingactiviteiten is aan de 
volgende voorwaarden onderworpen:

Or. en

Amendement 358
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt tussen de kredietservicer en de 
kredietservicingaanbieder een 
schriftelijke uitbestedingsovereenkomst 
gesloten waarin wordt bepaald dat de 
kredietservicingaanbieder verplicht is tot 
naleving van de toepasselijke wettelijke 
bepalingen, met inbegrip van het 
nationale recht tot omzetting van deze 
richtlijn en het relevante nationale recht 
of Unierecht dat van toepassing is op de 
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rechten van de kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of de overeenkomst 
zelf. De contractuele relatie tussen de 
kredietservicer en de kredietgever en de 
en de verplichtingen van de 
kredietservicer jegens de kredietgever of 
kredietnemers worden niet gewijzigd door 
de uitbestedingsovereenkomst met de 
kredietservicingaanbieder. De 
uitbesteding van de 
kredietservicingactiviteiten doet geen 
afbreuk aan de naleving door een 
kredietservicer van de in artikel 5, lid 1, 
vastgestelde vergunningvereisten.
De uitbesteding aan de 
kredietservicingaanbieder verhindert niet 
dat de bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig de artikelen 12 en 20 
toezicht uitoefenen op een kredietservicer.
De uitbesteding van de in artikel 3, 
punt 8, genoemde activiteiten wordt niet 
uitgevoerd op een manier die de kwaliteit 
van de interne controle van de 
kredietservicer of de soliditeit of 
continuïteit van zijn kredietdiensten 
schaadt.

Or. en

Amendement 359
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietservicer alle bescheiden inzake 
instructies aan de 
kredietservicingaanbieder ten minste tien 
jaar na de datum van de in lid 1 bedoelde 
overeenkomst bewaart.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietservicer alle bescheiden inzake 
instructies aan de 
kredietservicingaanbieder ten minste tien 
jaar na de datum van de in lid 1 bedoelde 
overeenkomst en ten minste vijf jaar na de 
datum waarop de overeenkomst wordt 
beëindigd bewaart.
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Or. en

Amendement 360
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietservicer alle bescheiden inzake 
instructies aan de 
kredietservicingaanbieder ten minste tien 
jaar na de datum van de in lid 1 bedoelde 
overeenkomst bewaart.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietservicer de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat van herkomst en, in 
voorkomend geval, de lidstaat van 
ontvangst onverwijld in kennis stelt 
voordat de activiteiten overeenkomstig 
lid 1 worden uitbesteed.

Or. en

Amendement 361
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Recht op juridische vertegenwoordiging

1. Bij elke hoorzitting die betrekking heeft 
op een in moeilijkheden verkerende 
kredietnemer, wordt het beginsel van 
gelijke vertegenwoordiging geëerbiedigd 
om te garanderen dat de hoorzitting 
volledig en eerlijk is en de persoon in 
kwestie alle parameters en juridische 
vraagstukken waarnaar wordt verwezen 
volledig begrijpt. 
2. Hiertoe moet ruim van tevoren een 
equivalent van juridische 
vertegenwoordiging worden aangeboden 
aan en beschikbaar zijn voor alle in 
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moeilijkheden verkerende kredietnemers 
om te garanderen dat alle relevante feiten 
en details uitgebreid worden geanalyseerd 
en het geschil in de rechtbank derhalve 
naar behoren wordt gepresenteerd.
3. Indien dat noodzakelijk is, wordt deze 
dienst verleend op kosten van de lidstaat 
in de vorm van gratis rechtshulp of een 
equivalent daarvan.

Or. en

Amendement 362
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietservicer die overeenkomstig artikel 
5 in een lidstaat van herkomst een 
vergunning heeft verkregen, het recht heeft 
de onder die vergunning vallende diensten 
in de Unie te verrichten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietservicer die overeenkomstig artikel 
5 in een lidstaat van herkomst een 
vergunning heeft verkregen, het recht heeft 
de onder die vergunning vallende diensten 
en de diensten die zijn vastgesteld met het 
oog op de heronderhandeling over de 
voorwaarden met betrekking tot de 
rechten van de kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of over de 
kredietovereenkomst zelf, in de Unie te 
verrichten.

Or. en

Amendement 363
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietservicer die overeenkomstig artikel 
5 in een lidstaat van herkomst een 
vergunning heeft verkregen, het recht heeft 
de onder die vergunning vallende diensten 
in de Unie te verrichten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietservicer die overeenkomstig 
artikel 5 in een lidstaat van herkomst een 
vergunning heeft verkregen, het recht heeft 
de onder die vergunning vallende diensten 
in de Unie te verrichten, zonder afbreuk te 
doen aan de nationale wetten inzake de 
rechten van kredietnemers.

Or. en

Amendement 364
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 is een 
kredietservicer verplicht om een 
vergunning aan te vragen en een 
bijkantoor of dochteronderneming te 
hebben in de lidstaat waar hij voornemens 
is actief te worden in geval van gedekte 
kredietovereenkomsten die worden 
gesloten tussen kredietgevers en 
kredietnemers die consumenten zijn in de 
zin van artikel 3, onder a), van 
Richtlijn 2008/48/EG, of tussen 
kredietgevers en zakelijke kredietnemers, 
en die als zekerheid een voor bewoning 
bestemd onroerend goed hebben dat de 
hoofdwoning van een zakelijke 
kredietnemer is.

Or. en

Amendement 365
Matt Carthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)



AM\1195240NL.docx 107/169 PE645.006v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij kredietovereenkomsten die 
worden gesloten tussen kredietgevers en 
consumenten of tussen kredietgevers en 
zakelijke kredietnemers, en die als 
zekerheid een voor bewoning bestemd 
onroerend goed hebben dat de 
hoofdwoning van een zakelijke 
kredietnemer is, is het verplicht voor een 
kredietservicer om een vergunning aan te 
vragen en een bijkantoor of 
dochteronderneming te hebben in de 
lidstaat waar hij voornemens is actief te 
worden.

Or. en

Amendement 366
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij kredietovereenkomsten die 
worden gesloten tussen kredietgevers en 
consumenten is het verplicht voor een 
kredietservicer om een vergunning aan te 
vragen en een bijkantoor of 
dochteronderneming te hebben in de 
lidstaat waar hij voornemens is actief te 
worden.

Or. en

Amendement 367
Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij kredietovereenkomsten die 
worden gesloten tussen kredietgevers en 
consumenten is het verplicht voor een 
kredietservicer om een vergunning aan te 
vragen en een bijkantoor of 
dochteronderneming te hebben in de 
lidstaat waar hij voornemens is actief te 
worden.

Or. en

Motivering

Financial firms such as banks, investment companies can obtain a license in any Member 
State and then passport their products and services into other EU countries through a branch 
or online distribution. In that case, the supervisory authority of the firm’s home country is 
competent to oversee its activities, while the host authority (country where the firm effectively 
operates) has limited power over those firms. The EU passporting model does not take the 
consumer perspective into account and leaves room for regulatory and supervisory arbitrage, 
endangering market integrity and financial stability. More specifically, EU passporting is not 
an appropriate tool when it comes to consumer non-performing loans. Distressed consumer 
borrowers should not be exposed to credit servicers authorised and supervised abroad. This 
would have major negative consequences for vulnerable consumers.

Amendement 368
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in voorkomend geval, het adres van 
het in de lidstaat van ontvangst gevestigde 
bijkantoor;

(b) het adres van het in de lidstaat van 
ontvangst gevestigde bijkantoor;

Or. en

Amendement 369
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) in voorkomend geval, de identiteit 
en het adres van een in de lidstaat van 
ontvangst aangewezen 
vertegenwoordiger;

Schrappen

Or. en

Amendement 370
Matt Carthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Kredietservicers houden zich aan 
de eventuele aanvullende wetten en regels 
van de lidstaat van ontvangst inzake 
schuldinvorderingsactiviteiten, ongeacht 
waar in de EU de kredietservicer zijn 
hoofdkantoor heeft.

Or. en

Amendement 371
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Een kredietservicer houdt zich aan 
de regels van de lidstaat van ontvangst 
inzake schuldinvorderingsactiviteiten, 
ongeacht waar in de EU zijn 
hoofdkantoor zich bevindt.

Or. en
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Amendement 372
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Kredietservicers mogen geen 
grensoverschrijdende diensten aanbieden 
met betrekking tot kredietovereenkomsten 
die zijn gesloten tussen kredietgevers en 
kredietnemers die consumenten zijn in de 
zin van artikel 3, onder a), van 
Richtlijn 2008/48/EG, of tussen 
kredietgevers en zakelijke kredietnemers 
en die als zekerheid een voor bewoning 
bestemd onroerend goed hebben dat de 
hoofdwoning van een zakelijke 
kredietnemer is. In dat geval vragen 
kredietservicers een vergunning aan en 
wordt er toezicht op hen gehouden door 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
waar zij daadwerkelijk actief zijn.

Or. en

Amendement 373
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst toetsen en evalueren of een 
kredietservicer die diensten verleent in een 
lidstaat van ontvangst, voortdurend voldoet 
aan de verplichtingen van deze richtlijn.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst toetsen en evalueren of een 
kredietservicer die diensten verleent in een 
lidstaat van ontvangst, voortdurend voldoet 
aan de verplichtingen als bedoeld in de 
artikelen 5 en 5 bis van deze richtlijn.
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Or. en

Amendement 374
Matt Carthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Kredietservicers mogen geen 
grensoverschrijdende diensten aanbieden 
met betrekking tot kredietovereenkomsten 
die zijn gesloten tussen kredietgevers en 
consumenten of tussen kredietgevers en 
zakelijke kredietnemers en die als 
zekerheid een voor bewoning bestemd 
onroerend goed hebben dat de 
hoofdwoning van een zakelijke 
kredietnemer is. In dat geval vragen 
kredietservicers een vergunning aan en 
wordt er toezicht op hen gehouden door 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
waar zij daadwerkelijk actief zijn.

Or. en

Amendement 375
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst kunnen toetsen en evalueren of 
een kredietservicer die diensten verleent 
in die lidstaat, voortdurend voldoet aan de 
verplichtingen van deze richtlijn en van 
andere nationale en Unieregels die van 
toepassing zijn op de kredietovereenkomst 
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en op de bijbehorende schuldenaar.

Or. en

Amendement 376
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Kredietservicers mogen geen 
grensoverschrijdende diensten aanbieden 
met betrekking tot kredietovereenkomsten 
die zijn gesloten tussen kredietgevers en 
consumenten. In dat geval vragen 
kredietservicers een vergunning aan en 
wordt er toezicht op hen gehouden door 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
waar zij daadwerkelijk actief zijn.

Or. en

Amendement 377
Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Kredietservicers mogen geen 
grensoverschrijdende diensten aanbieden 
met betrekking tot kredietovereenkomsten 
die zijn gesloten tussen kredietgevers en 
consumenten. In dat geval vragen 
kredietservicers een vergunning aan en 
wordt er toezicht op hen gehouden door 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
waar zij daadwerkelijk actief zijn.

Or. en
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Motivering

Het “paspoortmodel” van de EU is niet geschikt voor niet-renderende consumentenleningen. 
In moeilijkheden verkerende kredietnemers die consumenten zijn mogen niet worden 
blootgesteld aan kredietservicers die in het buitenland een vergunning hebben verkregen en 
onder toezicht staan. Dat zou grote negatieve gevolgen hebben voor kwetsbare consumenten.

Amendement 378
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van een lidstaat van 
herkomst de bevoegdheid krijgen om 
toezicht te houden op, onderzoek in te 
stellen naar en administratieve sancties of 
geldboeten en remediërende maatregelen 
op te leggen aan kredietservicers ten 
aanzien van hun activiteiten in een lidstaat 
van ontvangst.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van een lidstaat van 
herkomst en van ontvangst de 
bevoegdheid krijgen om toezicht te houden 
op, onderzoek in te stellen naar en 
administratieve sancties of geldboeten en 
remediërende maatregelen op te leggen aan 
kredietservicers ten aanzien van hun 
activiteiten in een lidstaat van ontvangst 
met betrekking tot de bij het vorige lid 
verleende verantwoordelijkheden.

Or. en

Amendement 379
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
wanneer een in een lidstaat van herkomst 
woonachtige of gevestigde kredietservicer 
in een lidstaat van ontvangst een bijkantoor 
heeft gevestigd of een vertegenwoordiger 
heeft aangewezen, de bevoegde autoriteiten 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
wanneer een in een lidstaat van herkomst 
woonachtige of gevestigde kredietservicer 
in een lidstaat van ontvangst een bijkantoor 
heeft gevestigd of een 
kredietservicingaanbieder heeft 
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van de lidstaat van herkomst en de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst nauw samenwerken bij de 
uitvoering van hun functies en taken 
krachtens deze richtlijn, met name bij het 
uitvoeren van controles, onderzoeken en 
inspecties ter plaatse in dat bijkantoor of 
ten aanzien van die vertegenwoordiger.

aangewezen, de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat van herkomst en de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van ontvangst 
nauw samenwerken bij de uitvoering van 
hun functies en taken krachtens deze 
richtlijn, met name bij het uitvoeren van 
controles, onderzoeken en inspecties ter 
plaatse in dat bijkantoor of ten aanzien van 
die kredietservicingaanbieder.

Or. en

Amendement 380
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst bij de uitvoering van hun functies 
en taken krachtens deze richtlijn de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst om bijstand verzoeken bij het 
uitvoeren van een inspectie ter plaatse van 
een bijkantoor dat gevestigd is in of een 
vertegenwoordiger die is aangewezen in 
een lidstaat van ontvangst.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst bij de uitvoering van hun functies 
en taken krachtens deze richtlijn de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst om bijstand verzoeken bij het 
uitvoeren van een inspectie ter plaatse van 
een bijkantoor dat gevestigd is in of een 
vertegenwoordiger die is aangewezen in 
een lidstaat van ontvangst. De inspectie ter 
plaatse van een bijkantoor of een 
kredietservicingaanbieder wordt 
uitgevoerd in overeenstemming met het 
recht van de lidstaat waar de inspectie 
wordt uitgevoerd.

Or. en

Amendement 381
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
wanneer de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van ontvangst over bewijs 
beschikken dat een kredietservicer die op 
het grondgebied van deze lidstaat diensten 
verricht overeenkomstig artikel 11, de uit 
de nationale bepalingen tot omzetting van 
deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen niet nakomt, zij dit bewijs 
aan de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst toezenden met het 
verzoek passende maatregelen te nemen.

9. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
wanneer de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van ontvangst over bewijs 
beschikken dat een kredietservicer die op 
het grondgebied van deze lidstaat diensten 
verricht overeenkomstig artikel 11, de 
toepasselijke regels, met inbegrip van de 
uit de nationale bepalingen tot omzetting 
van deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen niet nakomt, zij dit bewijs 
aan de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst toezenden met het 
verzoek passende maatregelen te nemen.

Or. en

Amendement 382
Pedro Marques

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
wanneer de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van ontvangst over bewijs 
beschikken dat een kredietservicer die op 
het grondgebied van deze lidstaat diensten 
verricht overeenkomstig artikel 11, de uit 
de nationale bepalingen tot omzetting van 
deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen niet nakomt, zij dit bewijs 
aan de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst toezenden met het 
verzoek passende maatregelen te nemen.

9. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
wanneer de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van ontvangst over bewijs 
beschikken dat een kredietservicer die op 
het grondgebied van deze lidstaat diensten 
verricht overeenkomstig artikel 11, de 
vereisten als bedoeld in artikel 5 van deze 
richtlijn niet nakomt, zij dit bewijs aan de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst toezenden met het verzoek 
passende maatregelen te nemen.

Or. en

Amendement 383
Pedro Marques
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst, wanneer de kredietservicer de 
uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen nog steeds niet nakomt 
nadat de lidstaat van herkomst is ingelicht 
dat binnen een redelijke termijn geen 
passende maatregelen zijn genomen, of 
ondanks door de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst genomen 
maatregelen of in een dringend geval, 
passende administratieve sancties of 
geldboeten en remediërende maatregelen 
mogen opleggen om ervoor te zorgen dat 
de bepalingen van deze richtlijn op zijn 
grondgebied worden nageleefd, nadat zij 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst hiervan onverwijld in kennis 
hebben gesteld.

11. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst, nadat de lidstaat van herkomst 
is ingelicht dat binnen een redelijke 
termijn geen passende maatregelen zijn 
genomen, of ondanks door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
genomen maatregelen of in een dringend 
geval, waarin onmiddellijk moet worden 
opgetreden tegen een ernstige dreiging 
voor de collectieve belangen van de 
kredietnemers omdat de kredietservicer de 
toepasselijke regels, waaronder de uit deze 
richtlijn en andere nationale regels 
voortvloeiende verplichtingen nog steeds 
niet nakomt, passende administratieve 
geldboeten en remediërende maatregelen 
mogen opleggen om ervoor te zorgen dat 
de toepasselijke regels worden nageleefd, 
nadat zij de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst hiervan onverwijld in 
kennis hebben gesteld. Bovendien mogen 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van ontvangst verdere activiteiten van 
dergelijke kredietservicers in deze lidstaat 
verbieden tot er door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van herkomst 
een passend besluit is genomen of er door 
de kredietservicer een remediërende 
maatregel is genomen. 

Or. en

Amendement 384
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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11. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst, wanneer de kredietservicer de 
uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen nog steeds niet nakomt 
nadat de lidstaat van herkomst is ingelicht 
dat binnen een redelijke termijn geen 
passende maatregelen zijn genomen, of 
ondanks door de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat van herkomst genomen 
maatregelen of in een dringend geval, 
passende administratieve sancties of 
geldboeten en remediërende maatregelen 
mogen opleggen om ervoor te zorgen dat 
de bepalingen van deze richtlijn op zijn 
grondgebied worden nageleefd, nadat zij 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst hiervan onverwijld in kennis 
hebben gesteld.

11. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst, wanneer de kredietservicer de 
toepasselijke regels, waaronder zijn uit 
deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen, nog steeds niet nakomt 
nadat de lidstaat van herkomst is ingelicht 
dat binnen een redelijke termijn passende 
maatregelen zijn genomen, of ondanks 
door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst genomen 
maatregelen of in een dringend geval, 
passende administratieve sancties of 
geldboeten en remediërende maatregelen 
mogen opleggen om ervoor te zorgen dat 
de bepalingen van deze richtlijn op zijn 
grondgebied worden nageleefd, nadat zij 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst hiervan in kennis hebben 
gesteld. In het bijzonder zorgen de 
lidstaten ervoor dat de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van ontvangst 
de activiteiten van dergelijke 
kredietservicers in hun lidstaat kunnen 
verbieden totdat er een passend besluit is 
genomen door de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat van herkomst.

Or. en

Amendement 385
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12  lid 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. Indien een bevoegde autoriteit van 
een lidstaat van mening is dat de 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten van een andere lidstaat op 
een bepaald gebied niet voldoet aan de 
relevante vereisten op grond van deze 
richtlijn, legt deze autoriteit de kwestie 
aan de EBA voor. Indien de autoriteiten 
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van de lidstaat van herkomst en van 
ontvangst het gedurende langer dan vier 
maanden niet eens kunnen worden, laten 
de betrokken autoriteiten het aan de EBA 
over om een besluit te nemen, wachten zij 
op dit besluit dat de EBA neemt 
overeenkomstig artikel 19, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010, en 
stemmen zij hun besluit af op dat van de 
EBA. De periode van vier maanden wordt 
beschouwd als verzoeningsperiode in de 
zin van die verordening. EBA mag de 
bevoegde autoriteiten ook op eigen 
initiatief bijstaan bij het bereiken van 
overeenstemming overeenkomstig artikel 
19, lid 1, tweede alinea, van die 
verordening.

Or. en

Amendement 386
Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een richtlijn
Titel II – hoofdstuk II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rechten en bescherming van in 
moeilijkheden verkerende kredietnemers 
die consumenten zijn

Or. en

Motivering

Distressed borrowers need to be protected from an additional financial burden in case the 
creditor or a third-party investor/purchaser forecloses the borrower’s primary residence. In 
that case, return or transfer to the creditor or a third-party of the security or proceeds from 
the sale of the security should be sufficient to repay the credit. Article 28(4) of the Mortgage 
Credit Directive would need to be amended accordingly. Art 28(4) of MCD provides that 
“Member States shall not prevent the parties to a credit agreement from expressly agreeing 
that return or transfer to the creditor of the security or proceeds from the sale of the security 
is sufficient to repay the credit”. Credit purchasers are specialised firms which purchase 
portfolios of distressed debt from banks at a discounted price, and then try to collect the total 
amount of debt, plus fees and penalties, from the debtor. The current situation is imbalanced 
and does not take account of the consumer interests. A more sustainable solution is possible, 
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which would ensure that the NPLs are removed from banks’ balance sheets, while at the same 
time limit consumer exposure to third party credit purchasers and credit servicers with whom 
the consumer did not contact, and whose interests are diametrically opposed with those of the 
consumer; Very often distressed borrowers cannot make use of a legal representation in court 
cases involving a dispute with the creditor or a third party. That represents an unlevel playing 
field between the finance professional and the consumer and may influence the outcome of the 
court cases.

Amendement 387
Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Respijtmaatregelen en marktafscherming
1. Kredietgevers spannen zich zo veel 
mogelijk in om te voorkomen dat niet-
renderende leningen worden 
overgedragen aan derden. De lidstaten 
zorgen er met name voor dat kredietgevers 
een redelijke mate van tolerantie 
aanhouden jegens in moeilijkheden 
verkerende kredietnemers, in 
overeenstemming met artikel 28 van 
Richtlijn 2014/17/EU en de richtsnoeren 
van de EBA inzake 
betalingsachterstanden en 
marktafscherming EBA/GL/2015/12.
2. Respijtmaatregelen kunnen de volgende 
tegemoetkomingen aan de consument 
zijn:
(a) gehele of gedeeltelijke herfinanciering 
van een kredietovereenkomst;
(b) wijziging van de eerdere voorwaarden 
van een kredietovereenkomst, die onder 
andere het volgende kan inhouden:
i) verlenging van de looptijd van de 
hypotheek;
ii) aanpassing van het hypotheektype 
(bijvoorbeeld door de hypotheek te 
veranderen van een aflossings- en 
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rentehypotheek in een aflossingsvrije 
hypotheek);
iii) uitstel van betaling voor het hele of 
een deel van het afbetalingsplan 
gedurende een bepaalde periode;
iv) wijziging van de rente tot aan een 
bepaald plafond;
v) aanbieden van een periode waarin geen 
betalingen hoeven te worden gedaan.
3. De definitie van niet-renderende 
leningen die is aangenomen bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/227 
van de Commissie doet geen afbreuk aan 
de respijtverplichtingen van de 
kredietgever.
4. In het geval van marktafscherming en 
wanneer de zekerheid van het krediet de 
hoofdwoning van de consument is, is de 
teruggave of overdracht aan de 
kredietgever of een derde partij van de 
zekerheid of de opbrengst van de verkoop 
van de zekerheid voldoende om het krediet 
af te betalen. Artikel 28, lid 4, van 
Richtlijn 2014/17/EU wordt 
overeenkomstig gewijzigd.

Or. en

Amendement 388
Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 ter
Terugkopen van schuld

1. Wanneer een kredietinstelling probeert 
een kredietovereenkomst over te dragen 
aan een kredietkoper tegen een bepaalde 
prijs, stelt de kredietinstelling de 
schuldenaren die consumenten zijn 
voorafgaand aan de overdracht in staat 
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hun schuld voor diezelfde prijs of met een 
kleine opslag – die door de relevante 
bevoegde autoriteit wordt bepaald – terug 
te kopen. In dit kader worden 
kredietinstellingen verplicht de nodige 
details van de verwachte transacties met 
kredietkopers vrij te geven aan de 
relevante bevoegde autoriteiten.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
terugkoopoptie in termijnen kan worden 
uitgeoefend.

Or. en

Amendement 389
Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 quater
Gedragsregels voor kredietservicers en 

kredietkopers
1. Kredietservicers en -kopers handelen te 
goeder trouw, behandelen consumenten 
eerlijk en eerbiedigen hun privacy. De 
volgende praktijken zijn verboden:
(a) het verstrekken van misleidende 
informatie aan consumenten;
(b) het intimideren van consumenten, 
waaronder het verstrekken van informatie 
over de schulden van de consument aan 
zijn werkgever, familie, vrienden en 
buren;
(c) het bij consumenten in rekening 
brengen van vergoedingen en boeten die 
de kosten overschrijden die rechtstreeks 
verband houden met het beheer van de 
schuld. De lidstaten stellen een plafond 
vast voor deze vergoedingen en boeten 
overeenkomstig de beginselen van 
eerlijkheid, rationaliteit en evenredigheid.
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Dit lid is ook van toepassing op 
dienstverleners waaraan activiteiten 
worden uitbesteed in de zin van artikel 10 
van deze richtlijn.
2. De lidstaten krijgen de kans om 
bestaande nationale maatregelen ter 
bescherming van in moeilijkheden 
verkerende kredietnemers te handhaven 
en strengere maatregelen, zoals 
persoonlijke insolventiemaatregelen en 
beperking van de activiteit van 
kredietservicers en kredietkopers, te 
treffen.

Or. en

Amendement 390
Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 quinquies
Recht op juridische vertegenwoordiging

1. Bij elke hoorzitting die betrekking heeft 
op een in moeilijkheden verkerende 
kredietnemer, wordt het beginsel van 
gelijke vertegenwoordiging geëerbiedigd 
om te garanderen dat de hoorzitting 
volledig en eerlijk is en de persoon in 
kwestie alle parameters en juridische 
vraagstukken waarnaar wordt verwezen 
volledig begrijpt.
2. Hiertoe moet ruim van tevoren een 
equivalent van juridische 
vertegenwoordiging worden aangeboden 
aan en beschikbaar zijn voor alle in 
moeilijkheden verkerende kredietnemers 
om te garanderen dat alle relevante feiten 
en details uitgebreid worden geanalyseerd 
en het geschil in de rechtbank derhalve 
naar behoren wordt gepresenteerd.
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3. Indien dat noodzakelijk is, wordt deze 
dienst verleend op kosten van de lidstaat 
in de vorm van gratis rechtshulp of een 
equivalent daarvan;

Or. en

Amendement 391
Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 sexies
Buitengerechtelijke schikking

De lidstaten zorgen ervoor dat 
consumenten de beschikking hebben over 
onafhankelijke en doeltreffende 
mechanismen voor buitengerechtelijke 
schikking. Die mechanismen omvatten 
onderlinge schikkingen en alternatieve 
geschillenbeslechting.

Or. en

Amendement 392
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 bis (nieuw) (na titel III)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Respijtmaatregelen

1. De lidstaten eisen van kredietgevers dat 
zij, met de nodige zorgvuldigheid, hun 
uiterste best doen om in voorkomend 
geval redelijke en haalbare 
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respijtmaatregelen te treffen, in 
aanvulling op de maatregelen waarnaar 
wordt verwezen in artikel 28 van 
Richtlijn 2014/17/EU, voordat zij de 
rechten van de kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of de 
kredietovereenkomst zelf overdragen 
wanneer de kredietnemer waarmee een 
kredietovereenkomst is gesloten, 
betalingsmoeilijkheden heeft.
2. Bij respijtmaatregelen wordt prioriteit 
toegekend aan consumenten en deze 
maatregelen omvatten ten minste de 
volgende potentiële maatregelen, die in 
gestandaardiseerde formats worden 
gecommuniceerd aan kredietnemers die 
volgens een beoordeling van de 
betaalbaarheid in betalingsmoeilijkheden 
zullen komen:
(a) opties met betrekking tot een 
gedeeltelijke herfinanciering van een 
kredietovereenkomst;
(b) opties met betrekking tot een potentiële 
wijziging ten gunste van de kredietnemer 
van de eerdere voorwaarden van een 
kredietovereenkomst, met inbegrip van 
onder meer:
i) een verlenging van de looptijd van de 
lening;
ii) een wijziging van het soort lening;
iii) uitstel van betaling voor het hele of 
een deel van het afbetalingsplan 
gedurende een bepaalde periode;
iv) wijziging van de rente tot aan een 
bepaald plafond; het aanbieden van een 
periode waarin geen betalingen hoeven te 
worden gedaan/respijtperiode;
v) gedeeltelijke terugbetalingen en 
terugkoop van de schuld;
vi) omzetting naar andere valuta;
vii) gedeeltelijke kwijtschelding en 
schuldconsolidatie.
3. Als kredietovereenkomsten worden 
aangemerkt als niet-renderend, doet dit 
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geen afbreuk aan de respijtvereisten voor 
de kredietgever.
4. Kredietinstellingen en andere 
kredietgevers dienen bij de bevoegde 
autoriteiten jaarlijks een verslag in 
waarin een samenvatting wordt gegeven 
van hun solide beleid en procedures 
inzake respijt, met inbegrip van 
procedures om kredietnemers met 
betalingsmoeilijkheden in een zo vroeg 
mogelijk stadium te detecteren. Het 
verslag bevat een samenvatting van het 
aantal kredietnemers dat heeft 
geprofiteerd van de respijtmaatregelen en 
de modaliteiten van respijtmaatregelen die 
tijdens het voorgaande jaar zijn toegepast. 
Het leidinggevende orgaan moet de 
informatie goedkeuren voordat deze bij de 
bevoegde autoriteiten wordt ingediend.
5. De EBA stelt ontwerpen van technische 
reguleringsnormen op tot bepaling van:
i) de respijtmaatregelen en de in lid 2 
bedoelde beoordeling van de 
betaalbaarheid;
ii) de definitie van een kredietnemer met 
betalingsmoeilijkheden als bedoeld in 
lid 2;
iii) de inhoud van het verslag als bedoeld 
in lid 4.
De EBA dient deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk [1 
jaar na inwerkingtreding van deze 
richtlijn bij de Commissie in]. Aan de 
Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en 
met 14 van Verordening (EU) 
nr. 1093/2010 vast te stellen.

Or. en

Amendement 393
Ernest Urtasun
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 ter (nieuw) (na titel III)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 ter
Vereisten voor kredietgevers voorafgaand 
aan de overdracht van de rechten van de 

kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of van de 

kredietovereenkomst
De lidstaten eisen van kredietgevers dat zij 
een renderende kredietovereenkomst niet 
overdragen zonder de toestemming van de 
kredietnemer waarmee de 
kredietovereenkomst is gesloten.

Or. en

Amendement 394
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietgever alle nodige informatie 
verstrekt aan een kredietkoper om hem in 
staat te stellen de waarde van de 
kredietovereenkomst en de kans op inning 
van de waarde van die overeenkomst te 
beoordelen voordat hij een contract tot 
overdracht van die kredietovereenkomst 
sluit.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietgever aan een kredietkoper de 
nodige informatie verstrekt over de rechten 
van de kredietgever krachtens een niet-
renderende kredietovereenkomst of de 
niet-renderende kredietovereenkomst zelf 
en, in voorkomend geval, de zekerheden, 
om hem in staat te stellen de waarde van de 
rechten van de kredietgever krachtens een 
niet-renderende kredietovereenkomst of de 
niet renderende kredietovereenkomst zelf 
en de kans op inning van de waarde van die 
overeenkomst te beoordelen voordat hij 
een contract sluit tot overdracht van die 
rechten van de kredietgever krachtens een 
niet-renderende kredietovereenkomst of 
van die niet-renderende 
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kredietovereenkomst zelf, terwijl de 
bescherming van de door de kredietgever 
beschikbaar gestelde informatie en de 
vertrouwelijkheid van de bedrijfsgegevens 
gewaarborgd blijven.

Or. en

Amendement 395
Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietgever alle nodige informatie 
verstrekt aan een kredietkoper om hem in 
staat te stellen de waarde van de 
kredietovereenkomst en de kans op inning 
van de waarde van die overeenkomst te 
beoordelen voordat hij een contract tot 
overdracht van die kredietovereenkomst 
sluit.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietgever, voor zover hij over die 
informatie beschikt of van hem 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat 
hij die informatie verkrijgt of de 
verspreiding ervan vergemakkelijkt, alle 
nodige informatie verstrekt aan een 
kredietkoper om hem in staat te stellen de 
waarde van de kredietovereenkomst en de 
kans op inning van de waarde van die 
overeenkomst te beoordelen voordat hij 
een contract tot overdracht van die 
kredietovereenkomst sluit.

Or. en

Amendement 396
Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verplichten een 
kredietinstelling of dochteronderneming 
van een kredietinstelling die een 
kredietovereenkomst aan een kredietkoper 
overdraagt ertoe de overeenkomstig artikel 

2. De lidstaten verplichten 
kredietinstellingen die de rechten van een 
kredietgever krachtens een niet-
renderende kredietovereenkomst of de 
kredietovereenkomst zelf overdragen aan 
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20, lid 3, van deze richtlijn en artikel 4 van 
Richtlijn 2013/36/EU39 aangewezen 
bevoegde autoriteiten in kennis te stellen 
van:

een kredietkoper ertoe de overeenkomstig 
artikel 20, lid 3, van deze richtlijn en 
artikel 4 van Richtlijn 2013/36/EU39 
aangewezen bevoegde autoriteiten op 
halfjaarlijkse basis met betrekking tot elke 
overdracht in kennis te stellen van de 
identificatiecode voor juridische entiteiten 
(LEI) van de kredietkoper of, waar een 
dergelijke code niet bestaat, van:

i) de identiteit van de kredietkoper of de 
leden van het leidinggevende of 
bestuursorgaan van de koper en de 
personen die een gekwalificeerde 
deelneming in de koper hebben in de zin 
van artikel 4, lid 1, punt 36, van 
Verordening (EU) nr. 575/2013; en
ii) het adres van de koper.
Daarnaast deelt de kredietinstelling ten 
minste het volgende mee:

_________________ _________________
39 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende toegang tot het bedrijf van 
kredietinstellingen en het prudentieel 
toezicht op kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen, tot wijziging 
van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking 
van de Richtlijnen 2006/48/EG en 
2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, 
blz. 338).

39 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende toegang tot het bedrijf van 
kredietinstellingen en het prudentieel 
toezicht op kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen, tot wijziging 
van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking 
van de Richtlijnen 2006/48/EG en 
2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, 
blz. 338).

Or. en

Amendement 397
Matt Carthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Onderwerping van kredietkopers aan de 

nationale wetgeving



AM\1195240NL.docx 129/169 PE645.006v01-00

NL

Een kredietkoper die activiteiten verricht 
in een lidstaat, is overeenkomstig deze 
richtlijn gebonden door de beperkingen 
en vereisten op grond van de nationale 
wetgeving van die lidstaat.

Or. en

Amendement 398
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De EBA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen die 
specificeren welke formats voor het 
verstrekken van informatie als bedoeld in 
artikel 13, lid 1, moeten worden gebruikt 
door kredietgevers die kredietinstellingen 
zijn, teneinde gedetailleerde informatie 
over hun kredietblootstellingen in de 
bankportefeuille te verstrekken aan 
kredietkopers voor screening, financieel 
boekenonderzoek en taxatie van de 
kredietovereenkomst.

1. De EBA ontwikkelt 
ontwerprichtsnoeren die specificeren 
welke formats voor het verstrekken van 
informatie als bedoeld in artikel 13, lid 1, 
kunnen worden gebruikt door 
kredietgevers die kredietinstellingen zijn, 
teneinde gedetailleerde informatie over hun 
kredietblootstellingen in de 
bankportefeuille te verstrekken aan 
kredietkopers voor screening, financieel 
boekenonderzoek en taxatie van de 
kredietovereenkomst of de rechten van de 
kredietgever. De EBA specificeert in de 
ontwerprichtsnoeren de minimale vereiste 
gegevensvelden voor niet-renderende 
kredietovereenkomsten of de rechten van 
de kredietgever teneinde te voldoen aan de 
informatievereisten die worden 
omschreven in artikel 13, lid 1.

Or. en

Motivering

NPL-templates zijn niet verplicht en vormen geen rapportagevereiste voor toezichtdoeleinden, 
maar slechts een richtsnoer.

Amendement 399
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De EBA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen die 
specificeren welke formats voor het 
verstrekken van informatie als bedoeld in 
artikel 13, lid 1, moeten worden gebruikt 
door kredietgevers die kredietinstellingen 
zijn, teneinde gedetailleerde informatie 
over hun kredietblootstellingen in de 
bankportefeuille te verstrekken aan 
kredietkopers voor screening, financieel 
boekenonderzoek en taxatie van de 
kredietovereenkomst.

1. De EBA ontwikkelt richtsnoeren 
die specificeren welke formats voor het 
verstrekken van informatie als bedoeld in 
artikel 13, lid 1, kunnen worden gebruikt 
door kredietgevers die kredietinstellingen 
zijn, teneinde gedetailleerde informatie 
over hun kredietblootstellingen in de 
bankportefeuille te verstrekken aan 
kredietkopers voor screening, financieel 
boekenonderzoek en taxatie van de 
kredietovereenkomst.

Or. en

Amendement 400
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De EBA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen die 
specificeren welke formats voor het 
verstrekken van informatie als bedoeld in 
artikel 13, lid 1, moeten worden gebruikt 
door kredietgevers die kredietinstellingen 
zijn, teneinde gedetailleerde informatie 
over hun kredietblootstellingen in de 
bankportefeuille te verstrekken aan 
kredietkopers voor screening, financieel 
boekenonderzoek en taxatie van de 
kredietovereenkomst.

1. De EBA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen die 
specificeren welke formats voor het 
verstrekken van informatie als bedoeld in 
artikel 13, lid 1, moeten worden gebruikt 
door kredietgevers die kredietinstellingen 
zijn, teneinde gedetailleerde informatie 
over hun kredietblootstellingen in de 
bankportefeuille te verstrekken aan 
kredietkopers voor screening, financieel 
boekenonderzoek en taxatie van de rechten 
van de kredietgever krachtens een niet-
renderende kredietovereenkomst of van de 
niet-renderende kredietovereenkomst zelf. 
De EBA specificeert in de technische 
uitvoeringsnormen de vereiste 
gegevensvelden voor de rechten van een 
kredietgever krachtens een niet 
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renderende kredietovereenkomst of voor 
de niet-renderende kredietovereenkomst 
zelf teneinde te voldoen aan de in 
artikel 13, lid 1, genoemde 
informatievereisten, die op 
kredietinstellingen worden toegepast op 
een manier die in verhouding staat tot 
hun omvang en complexiteit. 

Or. en

Amendement 401
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EBA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2018] voor aan de 
Commissie.

Schrappen

Or. en

Amendement 402
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan de Commissie wordt de 
bevoegdheid toegekend om de in lid 1 
bedoelde technische uitvoeringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig artikel 15 
van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van 
het Europees Parlement en de Raad40.

Schrappen

_________________
40 Verordening (EU) nr. 1093/2010 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
24 november 2010 tot oprichting van een 
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Europese toezichthoudende autoriteit 
(Europese Bankautoriteit), tot wijziging 
van Besluit nr. 716/2009/EG en tot 
intrekking van Besluit 2009/78/EG van de 
Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, 
blz. 12).

Or. en

Amendement 403
Matt Carthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
vertegenwoordiger van een kredietkoper 
als bedoeld in artikel 17, lid 1, een in de 
Unie gevestigde kredietinstelling of haar 
dochteronderneming of een 
kredietservicer met een vergunning 
aanwijst om kredietservicingactiviteiten te 
verrichten ten aanzien van met 
consumenten gesloten 
kredietovereenkomsten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
kredietkopers die in hun jurisdictie actief 
zijn, rechtstreeks worden gereguleerd 
door ervoor te zorgen dat de nationale 
bevoegde autoriteiten bevoegd zijn om 
toezicht te houden op, onderzoek te doen 
naar en sancties op te leggen aan deze 
kredietkopers.

Or. en

Amendement 404
Matt Carthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietkoper bij de koop van 
kredietovereenkomsten niet onderworpen 
is aan meer vereisten dan die welke in de 
nationale maatregelen tot omzetting van 
deze richtlijn zijn opgenomen.

Schrappen
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Or. en

Amendement 405
Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietkoper bij de koop van 
kredietovereenkomsten niet onderworpen 
is aan meer vereisten dan die welke in de 
nationale maatregelen tot omzetting van 
deze richtlijn zijn opgenomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 406
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietkoper bij de koop van 
kredietovereenkomsten niet onderworpen 
is aan meer vereisten dan die welke in de 
nationale maatregelen tot omzetting van 
deze richtlijn zijn opgenomen.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
relevante Unierecht en nationale recht dat 
betrekking heeft op in het bijzonder de 
afdwinging van contracten, 
consumentenbescherming, de rechten van 
kredietnemers en het strafrecht van 
toepassing blijft op de kredietkoper na de 
overdracht van de rechten van de 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of de 
kredietovereenkomst zelf aan de 
kredietkoper. De overdracht van de 
rechten van de kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of van de 
kredietovereenkomst zelf aan de 
kredietkoper, laat het niveau van 
bescherming dat op grond van Unie- en 
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nationale wetgeving wordt geboden aan 
consumenten en andere kredietnemers 
onverlet.

Or. en

Amendement 407
Pedro Marques

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietkoper bij de koop van 
kredietovereenkomsten niet onderworpen 
is aan meer vereisten dan die welke in de 
nationale maatregelen tot omzetting van 
deze richtlijn zijn opgenomen.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietkoper bij de koop van de rechten 
van een kredietgever krachtens een niet-
renderende kredietovereenkomst of de 
niet-renderende kredietovereenkomst zelf 
niet onderworpen is aan meer 
administratieve vereisten dan die welke in 
de nationale maatregelen tot omzetting van 
deze richtlijn, het consumentenrecht of 
het toepasselijke contractenrecht zijn 
opgenomen. De lidstaten zorgen ervoor 
dat het relevante Unierecht en nationale 
recht dat betrekking heeft op in het 
bijzonder de afdwinging van contracten, 
consumentenbescherming, de rechten van 
kredietnemers, de herkomst van kredieten, 
de regels inzake bankgeheim en het 
strafrecht van toepassing blijft op de 
kredietkoper na de overdracht van de 
rechten van de kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of de 
kredietovereenkomst zelf aan de 
kredietkoper. De overdracht van de 
rechten van de kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of van de 
kredietovereenkomst zelf aan de 
kredietkoper, laat het niveau van 
bescherming dat op grond van Unie- en 
nationale wetgeving wordt geboden aan 
consumenten en andere kredietnemers 
onverlet.

Or. en
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Amendement 408
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietkoper bij de koop van 
kredietovereenkomsten niet onderworpen 
is aan meer vereisten dan die welke in de 
nationale maatregelen tot omzetting van 
deze richtlijn zijn opgenomen.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietkoper bij de koop van 
kredietovereenkomsten onderworpen is aan 
meer vereisten dan die welke in de 
nationale maatregelen tot omzetting van 
deze richtlijn zijn opgenomen als deze 
noodzakelijk zijn.

Or. en

Amendement 409
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietkoper of in voorkomend geval de 
aangewezen kredietservicer na de 
overdracht van de rechten van de 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of van de 
kredietovereenkomst zelf alle vereisten om 
de nationale bevoegde autoriteiten te 
informeren en in kennis te stellen, op zich 
neemt.

Or. en

Amendement 410
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie



PE645.006v01-00 136/169 AM\1195240NL.docx

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn doet geen afbreuk 
aan de nationale bevoegdheden inzake 
kredietregisters, waaronder de 
bevoegdheid om van kredietkopers 
informatie te eisen over de rechten van de 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of de 
kredietovereenkomst zelf en de naleving 
daarvan.

Or. en

Amendement 411
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Deze richtlijn heeft geen gevolgen 
voor de uitbreiding door de lidstaten van 
het toepassingsgebied van de richtlijn of 
het opleggen van aanvullende vereisten 
aan kredietkopers.

Or. en

Amendement 412
Matt Carthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 Schrappen
Vertegenwoordiger van niet in de Unie 
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gevestigde kredietkopers
1. De lidstaten bepalen dat een niet in de 
Unie woonachtige of gevestigde 
kredietkoper bij overdracht van een 
kredietovereenkomst schriftelijk een 
vertegenwoordiger heeft aangewezen die 
in de Unie woonachtig of gevestigd is.
2. De in lid 1 bedoelde vertegenwoordiger 
kan door de bevoegde autoriteiten naast 
of in plaats van de kredietkoper worden 
aangesproken over alle aangelegenheden 
in verband met de naleving van deze 
richtlijn en is volledig verantwoordelijk 
voor de nakoming van de verplichtingen 
die de nationale bepalingen tot omzetting 
van deze richtlijn aan de kredietkoper 
opleggen.

Or. en

Amendement 413
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietkoper of, in voorkomend geval, zijn 
overeenkomstig artikel 17 aangewezen 
vertegenwoordiger aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat waar de 
kredietkoper of, in voorkomend geval, zijn 
vertegenwoordiger woonachtig of 
gevestigd is, mededeelt dat hij voornemens 
is de naleving van een 
kredietovereenkomst rechtstreeks af te 
dwingen door de volgende informatie te 
verstrekken:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietkoper, entiteit of, in voorkomend 
geval, zijn overeenkomstig artikel 17 
aangewezen vertegenwoordiger wordt 
onderworpen aan dezelfde regels, of het 
nu een gespecialiseerde kredietservicer of 
een bancaire instelling is, en bovendien 
aan de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat waar de kredietkoper of, in 
voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger 
woonachtig of gevestigd is, mededeelt dat 
hij voornemens is de naleving van een 
kredietovereenkomst rechtstreeks af te 
dwingen door de volgende informatie te 
verstrekken:

Or. en
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Amendement 414
Matt Carthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietkoper of, in voorkomend geval, zijn 
overeenkomstig artikel 17 aangewezen 
vertegenwoordiger aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat waar de 
kredietkoper of, in voorkomend geval, zijn 
vertegenwoordiger woonachtig of 
gevestigd is, mededeelt dat hij voornemens 
is de naleving van een 
kredietovereenkomst rechtstreeks af te 
dwingen door de volgende informatie te 
verstrekken:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietkoper aan de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat mededeelt dat hij 
voornemens is de naleving van een 
kredietovereenkomst rechtstreeks af te 
dwingen door de volgende informatie te 
verstrekken:

Or. en

Amendement 415
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten een 
kredietkoper of, in voorkomend geval, zijn 
overeenkomstig artikel 17 aangewezen 
vertegenwoordiger die een 
kredietovereenkomst aan een andere 
kredietkoper overdraagt, ertoe de in 
artikel 18, lid 1, bedoelde bevoegde 
autoriteiten in kennis te stellen van de 
overdracht, de identiteit en het adres van 
de nieuwe kredietkoper en, in voorkomend 
geval, zijn overeenkomstig artikel 17 
aangewezen vertegenwoordiger.

1. Wanneer een kredietkoper de 
rechten van een kredietgever krachtens 
een niet-renderende kredietovereenkomst 
of de niet-renderende 
kredietovereenkomst zelf overdraagt aan 
een andere kredietkoper, verplichten de 
lidstaten de aangewezen kredietservicer de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst op kwartaalbasis met betrekking 
tot elke overdracht in kennis te stellen van 
de identificatiecode voor juridische 
entiteiten (LEI) van de nieuwe 
kredietkoper of, ingeval een dergelijke 
identificatiecode niet bestaat, van:
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i) de identiteit van de nieuwe kredietkoper 
of de leden van het leidinggevende of 
bestuursorgaan van de nieuwe 
kredietkoper en de personen die een 
gekwalificeerde deelneming hebben in de 
nieuwe koper in de zin van artikel 4, lid 1, 
punt 36, van Verordening (EU) 
nr. 575/2013; en
ii) het adres van de nieuwe koper.
Daarnaast deelt de kredietkoper op een 
geaggregeerd niveau ten minste het 
volgende mee:
(a) het totale uitstaande saldo van de 
rechten van de kredietgever krachtens de 
niet-renderende kredietovereenkomsten of 
de niet-renderende 
kredietovereenkomsten die worden 
overgedragen;
(b) het aantal en de omvang van de 
rechten van de kredietgever krachtens de 
niet-renderende kredietovereenkomsten of 
de niet-renderende 
kredietovereenkomsten die worden 
overgedragen;
(c) of de overdracht de rechten van de 
kredietgever krachtens de niet-renderende 
kredietovereenkomsten of niet-renderende 
kredietovereenkomsten omvat die met 
consumenten zijn afgesloten en, in 
voorkomend geval, het soort activa dat 
hiervoor als zekerheid is gesteld.

Or. en

Amendement 416
Matt Carthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten verplichten de 
nationale bevoegde autoriteiten om 
informatie openbaar te maken over de 
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overdracht van kredietovereenkomsten 
van een kredietinstelling aan een 
kredietkoper of van de ene kredietkoper 
aan de andere, onder meer met betrekking 
tot de identiteit en het adres van de 
nieuwe kredietkoper en, in voorkomend 
geval, zijn overeenkomstig artikel 17 
aangewezen vertegenwoordiger. 

Or. en

Amendement 417
Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
kredietservicers en, in voorkomend geval, 
kredietservicingaanbieders waaraan 
overeenkomstig artikel 10 activiteiten zijn 
uitbesteed, voortdurend voldoen aan de 
nationale bepalingen tot omzetting van 
deze richtlijn en dat deze activiteiten zijn 
onderworpen aan passend toezicht door de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst om de naleving te toetsen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
kredietservicers en -kopers en, in 
voorkomend geval, 
kredietservicingaanbieders waaraan 
overeenkomstig artikel 10 activiteiten zijn 
uitbesteed, voortdurend voldoen aan de 
nationale bepalingen tot omzetting van 
deze richtlijn en dat deze activiteiten zijn 
onderworpen aan passend toezicht door de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst om de naleving te toetsen.

Or. en

Amendement 418
Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaat waar de kredietkopers 
of, in voorkomend geval, hun 
overeenkomstig artikel 17 aangewezen 
vertegenwoordigers woonachtig of 

Schrappen
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gevestigd zijn, zorgt ervoor dat de in lid 1 
bedoelde bevoegde autoriteiten 
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op 
de nakoming van de in de artikelen 15 tot 
en met 19 opgenomen verplichtingen ten 
aanzien van kredietkopers of, in 
voorkomend geval, hun overeenkomstig 
artikel 17 aangewezen 
vertegenwoordigers.

Or. en

Amendement 419
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
overeenkomstig artikel 20, lid 3, 
aangewezen bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst alle toezichts-, 
onderzoeks- en sanctiebevoegdheden 
krijgen die nodig zijn voor de uitvoering 
van hun functies en taken uit hoofde van 
deze richtlijn, inclusief:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
overeenkomstig artikel 20, lid 3, 
aangewezen bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst en van ontvangst 
alle toezichts-, onderzoeks- en 
sanctiebevoegdheden krijgen die nodig zijn 
voor de uitvoering van hun functies en 
taken uit hoofde van deze richtlijn, 
inclusief ten minste:

Or. en

Amendement 420
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de bevoegdheid om bepaalde 
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activiteiten te verbieden;

Or. en

Amendement 421
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de bevoegdheid om een 
kredietservicer ertoe te verplichten leden 
van zijn leidinggevende of bestuursorgaan 
te ontslaan wanneer zij niet voldoen aan 
de in artikel 5, lid 1, onder b), en artikel 5 
bis gestelde vereisten;

Or. en

Amendement 422
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) de bevoegdheid om 
kredietservicers ertoe te verplichten de 
interne governanceregelingen en 
internecontrolemechanismen van een 
kredietservicer aan te passen om 
daadwerkelijk de eerbiediging van de 
rechten van kredietnemers te waarborgen 
in overeenstemming met de wetten die van 
toepassing zijn op de 
kredietovereenkomst;

Or. en
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Amendement 423
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e quater) de bevoegdheid om 
kredietservicers ertoe te verplichten om 
het beleid van kredietservicers aan te 
passen teneinde de eerlijke en zorgvuldige 
behandeling van de kredietnemers en de 
registratie en behandeling van de 
klachten van kredietnemers te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 424
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter e quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e quinquies) de bevoegdheid om verdere 
informatie te eisen met betrekking tot de 
overdracht van de rechten van de 
kredietgever krachtens de 
kredietovereenkomsten of van de 
kredietovereenkomsten zelf;

Or. en

Amendement 425
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
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Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter e sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e sexies) de bevoegdheid om 
evaluaties uit te voeren van solide 
respijtbeleid en -processen als bedoeld in 
artikel 12 bis;

Or. en

Amendement 426
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst ten minste eenmaal per jaar de 
inachtneming van de in artikel 5, lid 1, 
onder c), d) en e), vastgelegde vereisten 
door een kredietservicer evalueren.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst ten minste eenmaal per jaar de 
inachtneming van de in artikel 5, lid 1, 
onder b) tot en met e sexies), vastgelegde 
vereisten door een kredietservicer 
evalueren.

Or. en

Amendement 427
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen regels vast voor 
het bepalen van passende administratieve 
sancties en remediërende maatregelen die 

1. Onverminderd het recht van de 
lidstaten om strafrechtelijke sancties op te 
leggen, stellen de lidstaten regels vast voor 
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ten minste in de volgende situaties van 
toepassing zijn:

het bepalen van passende administratieve 
sancties en remediërende maatregelen die 
ten minste in de volgende situaties van 
toepassing zijn:

Or. en

Amendement 428
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een kredietservicer verzuimt een 
uitbestedingsovereenkomst te sluiten of 
sluit deze in strijd met de bepalingen tot 
omzetting van artikel 10 of de 
kredietservicingaanbieder waaraan de 
taken zijn uitbesteed, maakt ernstig inbreuk 
op de toepasselijke rechtsregels, inclusief 
het nationale recht tot omzetting van deze 
richtlijn;

(a) een kredietservicer verzuimt te 
voldoen aan de vereiste die is vastgelegd 
in de nationale maatregelen tot omzetting 
van artikel 9 van deze richtlijn of sluit een 
uitbestedingsovereenkomst in strijd met de 
bepalingen tot omzetting van artikel 10 of 
de kredietservicingaanbieder waaraan de 
taken zijn uitbesteed, maakt ernstig inbreuk 
op de toepasselijke rechtsregels, inclusief 
het nationale recht tot omzetting van deze 
richtlijn;

Or. en

Amendement 429
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de governanceregelingen en 
internecontrolemechanismen van een 
kredietservicer waarborgen niet dat de 
rechten van de kredietnemer worden 
geëerbiedigd en de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens 
worden nageleefd;

(b) de governanceregelingen en 
internecontrolemechanismen van een 
kredietkoper of -servicer waarborgen niet 
dat de rechten van de kredietnemer worden 
geëerbiedigd en de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens 
worden nageleefd;
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Or. en

Amendement 430
Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het beleid van een kredietservicer is 
ontoereikend voor een behoorlijke 
behandeling van kredietnemers als bedoeld 
in artikel 5, lid 1, onder d);

(c) het beleid van een kredietservicer 
of -koper is ontoereikend voor een 
behoorlijke behandeling van kredietnemers 
als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder d);

Or. en

Amendement 431
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het beleid van een kredietservicer is 
ontoereikend voor een behoorlijke 
behandeling van kredietnemers als bedoeld 
in artikel 5, lid 1, onder d);

(c) het beleid van een kredietkoper of -
servicer is ontoereikend voor een 
behoorlijke behandeling van kredietnemers 
als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder d);

Or. en

Amendement 432
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de interne procedures van een 
kredietservicer voorzien niet in de 
registratie en behandeling van klachten van 
kredietnemers volgens de in de nationale 

(d) de interne procedures van een 
kredietkoper of -servicer voorzien niet in 
de registratie en behandeling van klachten 
van kredietnemers volgens de in de 
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maatregelen tot omzetting van deze 
richtlijn vastgelegde verplichtingen;

nationale maatregelen tot omzetting van 
deze richtlijn vastgelegde verplichtingen;

Or. en

Amendement 433
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) een kredietinstelling verzuimt de in 
de nationale maatregelen tot omzetting 
van artikel 13 van deze richtlijn 
beschreven informatie mee te delen, en 
doet dat pas nadat de overdracht van de 
kredietovereenkomst is afgerond;

Or. en

Amendement 434
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) een kredietkoper verzuimt te 
voldoen aan de vereisten van de nationale 
maatregelen tot omzetting van 
artikel 12 bis van deze richtlijn;

Or. en

Amendement 435
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) een kredietkoper verzuimt te 
voldoen aan de vereisten inzake de 
bedrijfsvoering als bedoeld in de nationale 
maatregelen tot omzetting van 
artikel 6 bis van deze richtlijn;

Or. en

Amendement 436
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter g quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g quater) een kredietinstelling 
verzuimt de in de nationale maatregelen 
tot omzetting van artikel 13 van deze 
richtlijn beschreven informatie mee te 
delen;

Or. en

Amendement 437
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter e quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g quinquies) een kredietinstelling 
verzuimt te voldoen aan de vereisten van 
de nationale maatregelen tot omzetting 
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van artikel 12 bis van deze richtlijn;

Or. en

Amendement 438
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter e sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g sexies) een kredietinstelling 
verzuimt te voldoen aan de vereisten 
inzake de bedrijfsvoering als bedoeld in de 
nationale maatregelen tot omzetting van 
artikel 6 bis van deze richtlijn;

Or. en

Amendement 439
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter g septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g septies) een kredietservicer staat toe 
dat één of meer personen die niet voldoen 
aan de in artikel 5, lid 1, onder b), 
beschreven vereisten lid worden of blijven 
van zijn leidinggevende of 
bestuursorgaan;

Or. en

Amendement 440
Ernest Urtasun
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namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter g octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g octies) een kredietservicer 
verzuimt te voldoen aan de vereiste van de 
nationale maatregelen tot omzetting van 
artikel 35 van deze richtlijn;

Or. en

Amendement 441
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter g nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g nonies) een kredietservicer of 
kredietservicingaanbieder verzuimt te 
voldoen aan de vereisten inzake de 
bedrijfsvoering als bedoeld in de nationale 
maatregelen tot omzetting van 
artikel 6 bis van deze richtlijn;

Or. en

Amendement 442
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) intrekking van een vergunning voor 
het verrichten van activiteiten als 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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kredietservicer;

Or. en

Amendement 443
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten bij het bepalen van 
de aard van administratieve sancties of 
andere remediërende maatregelen en van 
het bedrag van die administratieve 
geldboeten alle volgende omstandigheden 
in aanmerking nemen, voor zover relevant:

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten bij het bepalen van 
de aard van administratieve sancties of 
andere remediërende maatregelen en van 
het bedrag van die administratieve 
geldboeten de relevante omstandigheden in 
aanmerking nemen, waaronder het 
volgende:

Or. en

Amendement 444
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de in lid 1 bedoelde 
situaties op rechtspersonen van 
toepassing zijn, zorgen de lidstaten er 
eveneens voor dat de bevoegde autoriteiten 
de in lid 2 genoemde administratieve 
sancties en remediërende maatregelen 
toepassen op leden van het leidinggevende 
of bestuursorgaan en andere personen die 
op grond van het nationale recht 
verantwoordelijk zijn voor de inbreuk.

5. De lidstaten zorgen er eveneens 
voor dat de bevoegde autoriteiten de in lid 
2 genoemde administratieve sancties en 
remediërende maatregelen toepassen op 
leden van het leidinggevende of 
bestuursorgaan en andere personen die op 
grond van het nationale recht 
verantwoordelijk zijn voor de inbreuk.

Or. en
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Amendement 445
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten, voordat zij een 
besluit tot oplegging van in lid 2 genoemde 
administratieve sancties of remediërende 
maatregelen nemen, de betrokken 
kredietservicer, kredietkoper of, in 
voorkomend geval, zijn overeenkomstig 
artikel 17 aangewezen vertegenwoordiger 
in de gelegenheid stellen te worden 
gehoord.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten, voordat zij een 
besluit tot oplegging van in lid 2 genoemde 
administratieve sancties of remediërende 
maatregelen nemen, de betrokken 
kredietservicer of kredietkoper in de 
gelegenheid stellen te worden gehoord. 
Alvorens een besluit te nemen stelt de 
bevoegde autoriteit de kredietservicer en 
de desbetreffende kredietnemers 
schriftelijk in kennis van deze gang van 
zaken.

Or. en

Amendement 446
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
Gedragsregels voor kredietservicers en 

kredietkopers
1. Kredietservicers en kredietkopers 
handelen te goeder trouw, behandelen 
consumenten eerlijk en eerbiedigen hun 
privacy.
2. De volgende praktijken zijn verboden: 
(a) het verstrekken van misleidende 
informatie aan consumenten;
(b) het intimideren van consumenten, 
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waaronder het verstrekken van informatie 
over de schulden van de consument aan 
zijn werkgever, familie, vrienden en 
buren; 
(c) het bij consumenten in rekening 
brengen van vergoedingen en boeten die 
de kosten overschrijden die rechtstreeks 
verband houden met het beheer van de 
schuld.
De lidstaten stellen een plafond vast voor 
de vergoedingen en boeten als bedoeld 
onder c), overeenkomstig de beginselen 
van eerlijkheid, rationaliteit en 
evenredigheid. 

Or. en

Amendement 447
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 448
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 Schrappen
Uitwinning
1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
zekerheden kunnen worden geëxecuteerd 
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volgens dit mechanisme voor de versnelde 
buitengerechtelijke uitwinning van 
zekerheden.
2.
De lidstaten voorzien voor elk soort 
zekerheidsrecht en zekerheid in ten minste 
één van de volgende manieren om de 
zekerheid als bedoeld in lid 1 te 
executeren:
a) openbare veiling;
b) onderhandse verkoop.
Voor elk van deze manieren kunnen de 
lidstaten bepalen dat waar nodig een 
notaris, deurwaarder of andere 
overheidsfunctionaris wordt aangewezen 
om te zorgen voor een efficiënte en snelle 
verdeling van de opbrengst van de 
verkoop en overdracht van de zekerheid 
aan de koper of de rechten van de 
kredietnemer te waarborgen.
3. Wanneer de lidstaten de 
buitengerechtelijke uitwinningsprocedure 
door middel van toe-eigening instellen, is 
het recht van de kredietgever om het actief 
te houden ter gehele of gedeeltelijke 
voldoening van de verplichtingen van de 
zakelijke kredietnemer, onderworpen aan 
het toepasselijke recht in elke lidstaat. De 
lidstaten zorgen ervoor dat in geval van 
toe-eigening het positieve saldo dat aan de 
kredietnemer wordt uitbetaald, het 
verschil tussen de uitstaande som van de 
gedekte kredietovereenkomst en de taxatie 
van het actief is.
4. Voor de toepassing van de in lid 2 
bedoelde executie zorgen de lidstaten 
ervoor dat de kredietgever een taxatie van 
de activa organiseert om de 
reserveringsprijs te bepalen in geval van 
openbare veiling en onderhandse verkoop, 
en dat aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan:
(a) de kredietgever en de zakelijke 
kredietnemer zijn het eens over de aan te 
wijzen taxateur;
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(b) de taxatie wordt uitgevoerd door een 
onafhankelijke taxateur;
(c) de taxatie is eerlijk en realistisch;
(d) de taxatie wordt specifiek ten behoeve 
van de executie van de zekerheid 
uitgevoerd nadat de afdwingingsgrond 
zich heeft voorgedaan;
(e) de zakelijke kredietnemer heeft het 
recht om de taxatie overeenkomstig artikel 
29 aan te vechten voor de rechter.
5. Voor de toepassing van punt a) wordt, 
wanneer de partijen het niet eens kunnen 
worden over de aanwijzing van een 
taxateur voor de executie van de 
zekerheid als bedoeld in lid 2, bij 
beslissing van een rechter een taxateur 
aangesteld overeenkomstig het nationale 
recht van de lidstaat waar de zakelijke 
kredietnemer gevestigd of woonachtig is.

Or. en

Amendement 449
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 Schrappen
Openbare veiling
1. De lidstaten zorgen ervoor dat bij de 
executie van zekerheden door middel van 
openbare veiling de volgende elementen 
in acht worden genomen:
(a) de kredietgever heeft het tijdstip en de 
plaats van de openbare veiling ten minste 
tien dagen vóór die veiling openbaar 
bekendgemaakt;
(b) de kredietgever heeft redelijke 
inspanningen geleverd om een zo groot 
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mogelijk aantal potentiële kopers aan te 
trekken;
(c) de kredietgever heeft de zakelijke 
kredietnemer en elke derde met een 
belang in of recht op het actief ten minste 
tien dagen vóór de openbare veiling van 
die veiling in kennis gesteld, inclusief het 
tijdstip en de plaats;
(d) voorafgaand aan de openbare veiling 
is een taxatie van het actief uitgevoerd;
(e) de reserveringsprijs van het actief is 
ten minste gelijk aan het voorafgaand aan 
de openbare veiling bepaalde 
taxatiebedrag;
(f) het actief mag met een korting van niet 
meer dan 20 % van het taxatiebedrag 
worden verkocht wanneer aan de 
volgende twee voorwaarden is voldaan:
i) bij de openbare veiling heeft geen 
enkele koper een bod gedaan in 
overeenstemming met de onder e) en f) 
bedoelde vereisten;
ii) het actief dreigt op korte termijn te 
verslechteren.
2. Wanneer het actief niet bij openbare 
veiling verkocht is, mogen de lidstaten 
voorzien in de executie van de zekerheid 
bij onderhandse verkoop.
3. Wanneer een lidstaat voorziet in een 
tweede openbare veiling, is lid 1, onder a) 
tot en met e), van toepassing, maar mag 
het actief met een extra korting worden 
verkocht, zoals door de lidstaten bepaald.

Or. en

Amendement 450
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 Schrappen
Onderhandse verkoop
1. De lidstaten zorgen ervoor dat bij de 
executie van zekerheden door middel van 
onderhandse verkoop de volgende 
elementen in acht worden genomen:
(a) de kredietgever heeft redelijke 
inspanningen geleverd, inclusief passende 
publiciteit, om potentiële kopers aan te 
trekken;
(b) de kredietgever heeft de zakelijke 
kredietnemer en elke derde met een 
belang in of recht op het actief ten minste 
tien dagen voordat het ter verkoop wordt 
aangeboden, in kennis gesteld van zijn 
voornemen om het actief te verkopen;
(c) een taxatie van het actief is uitgevoerd 
voorafgaand aan de onderhandse verkoop 
en/of een openbare veiling 
overeenkomstig artikel 25, lid 1, onder c);
(d) de richtprijs van het actief is ten 
minste gelijk aan het bij de onder c) 
bedoelde taxatie vastgestelde bedrag op 
het tijdstip waarop het actief voor 
onderhandse verkoop wordt aangeboden;
(e) het actief mag met een korting van niet 
meer dan 20 % van de waarde worden 
verkocht wanneer aan de volgende twee 
voorwaarden is voldaan:
i) binnen dertig dagen heeft geen enkele 
koper een bod gedaan in 
overeenstemming met de onder d) en e) 
bedoelde vereisten;
ii) het actief dreigt op korte termijn te 
verslechteren.
2. Wanneer het actief niet binnen dertig 
dagen nadat het ter verkoop is 
aangeboden bij onderhandse verkoop is 
verkocht, zorgen de lidstaten ervoor dat de 
kredietgever gedurende een aanvullende 
periode van ten minste dertig dagen 
publiciteit maakt voor de verkoop voordat 
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een verkoop wordt gesloten.
3. Wanneer een lidstaat voorziet in een 
tweede poging tot onderhandse verkoop, is 
lid 1, onder a) tot en met d), van 
toepassing, maar mag het actief met een 
extra korting worden verkocht, zoals door 
de lidstaten bepaald.

Or. en

Amendement 451
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 Schrappen
Concurrerende zekerheidsrechten
De lidstaten bepalen dat de aan 
concurrerende zekerheidsrechten op 
dezelfde zekerheid verbonden prioriteit 
onverlet blijft door de afdwinging van een 
van die rechten door middel van de 
nationale bepalingen tot omzetting van 
deze richtlijn.

Or. en

Amendement 452
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 Schrappen
Recht om de uitwinning aan te vechten
De lidstaten zorgen ervoor dat de zakelijke 
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kredietnemer het recht heeft om het 
gebruik van dit mechanisme voor de 
versnelde buitengerechtelijke uitwinning 
van zekerheden voor een nationale 
rechter aan te vechten wanneer de 
verkoop van de als zekerheid gestelde 
activa niet is uitgevoerd overeenkomstig 
de nationale bepalingen tot omzetting van 
artikel 24, lid 3, en de artikelen 25 en 26, 
of de taxatie van de activa niet is 
uitgevoerd overeenkomstig de nationale 
bepalingen tot omzetting van artikel 24, 
lid 4.

Or. en

Amendement 453
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 Schrappen
Restitutie van het overschot
De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietgever de zakelijke kredietnemer 
een positief saldo tussen de uitstaande 
som van de gedekte kredietovereenkomst 
en de opbrengst van de verkoop van het 
actief moeten uitbetalen.

Or. en

Amendement 454
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 Schrappen
Verrekening van het uitstaande bedrag
Onverminderd de artikelen 19 tot en met 
23 van Richtlijn (EU) 20XX/XX van het 
Europees Parlement en de Raad41 mogen 
de lidstaten in gevallen waarin het na 
gebruik van dit mechanisme voor de 
versnelde buitengerechtelijke uitwinning 
van zekerheden gerealiseerde bedrag 
lager is dan de uitstaande som van de 
gedekte kredietovereenkomst, voorzien in 
de verrekening van alle verplichtingen uit 
hoofde van die overeenkomst, 
overeenkomstig het toepasselijke 
nationale recht.
_________________
41 Richtlijn (EU) …/…. van het Europees 
Parlement en de Raad van […] 
betreffende preventieve 
herstructureringsstelsels, een tweede kans 
en maatregelen ter verhoging van de 
efficiëntie van herstructurerings-, 
insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot 
wijziging van Richtlijn 2012/30/EU (PB L 
[…] van […], blz. […]).

Or. en

Amendement 455
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 Schrappen
Overdracht van gedekte 
kredietovereenkomsten aan derden
De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een gedekte kredietovereenkomst die 
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voorziet in het recht op versnelde 
buitengerechtelijke uitwinning van 
zekerheden door de kredietinstelling of 
haar dochteronderneming aan een derde 
wordt overgedragen, die derde het recht 
verkrijgt om onder dezelfde voorwaarden 
als de kredietinstelling van dit 
mechanisme voor versnelde 
buitengerechtelijke uitwinning van 
zekerheden gebruik te maken bij 
wanbetaling van de zakelijke 
kredietnemer.

Or. en

Amendement 456
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 Schrappen
Herstructurerings- en 
insolventieprocedures
1. Deze richtlijn laat Richtlijn (EU) 
20XX/XX van het Europees Parlement en 
de Raad42 onverlet.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
ten aanzien van een zakelijke 
kredietnemer een insolventieprocedure is 
ingeleid, voor de executie van zekerheden 
krachtens de nationale wetgeving tot 
omzetting van deze richtlijn een schorsing 
van individuele uitwinningsmaatregelen 
geldt overeenkomstig het toepasselijke 
nationale recht.
_________________
42 Richtlijn (EU) …/…. van het Europees 
Parlement en de Raad van […] 
betreffende preventieve 
herstructureringsstelsels, een tweede kans 
en maatregelen ter verhoging van de 
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efficiëntie van herstructurerings-, 
insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot 
wijziging van Richtlijn 2012/30/EU (PB L 
[…] van […], blz. […]).

Or. en

Amendement 457
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 Schrappen
Verzameling van gegevens
1. De lidstaten en, in geval van 
kredietinstellingen, de bevoegde 
autoriteiten die toezicht houden op 
kredietinstellingen, verzamelen jaarlijks 
bij kredietgevers informatie over het 
aantal gedekte kredietovereenkomsten 
waarbij versnelde buitengerechtelijke 
uitwinning van zekerheden plaatsvindt en 
de termijnen waarbinnen dit geschiedt.
2. De lidstaten en, in geval van 
kredietinstellingen, de bevoegde 
autoriteiten die toezicht houden op 
kredietinstellingen, verzamelen jaarlijks 
de volgende informatie bij kredietgevers:
a) het aantal krachtens de nationale 
bepalingen tot omzetting van deze richtlijn 
ingeleide, lopende en afgesloten 
procedures, inclusief:
i) het aantal procedures ten aanzien van 
roerende activa;
ii) het aantal procedures ten aanzien van 
onroerende activa;
b) de lengte van de procedures van 
kennisgeving tot verrekening, per 
methode van uitwinning (openbare 
veiling, onderhandse verkoop of toe-
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eigening);
c) de gemiddelde kosten van elke 
procedure in euro’s;
d) de afwikkelingspercentages.
3. De lidstaten aggregeren de in lid 2 
bedoelde gegevens en stellen uit die 
geaggregeerde gegevens statistieken 
samen voor het volledige kalenderjaar dat 
begint op DATUM 
[PUBLICATIEBUREAU: 1 januari van 
het jaar volgende op de goedkeuring van 
deze handeling invoegen].
4. De in lid 1 bedoelde statistische 
gegevens worden de Commissie jaarlijks 
uiterlijk op 31 maart van het kalenderjaar 
volgende op het jaar waarvoor de 
gegevens zijn verzameld, toegezonden.

Or. en

Amendement 458
Engin Eroglu, Monica Semedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 34 Schrappen
Wijziging van de kredietovereenkomst
Onverminderd de verplichtingen om de 
consument in kennis te stellen 
overeenkomstig Richtlijn 2014/17/EU, 
Richtlijn 2008/48/EG en 
Richtlijn 93/13/EEG, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de kredietgever de consument, 
voordat de voorwaarden van een 
kredietovereenkomst met instemming of 
bij wet worden gewijzigd, in kennis stelt 
van de volgende informatie:
(a) een duidelijke en volledige 
beschrijving van de voorgestelde 
wijzigingen;
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(b) het tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging van deze wijzigingen;
(c) de gronden waarop de consument een 
klacht ten aanzien van deze wijzigingen 
kan indienen;
(d) de termijn waarbinnen een dergelijke 
klacht kan worden ingediend;
(e) de naam en het adres van de bevoegde 
autoriteit waarbij de klacht kan worden 
ingediend.

Or. en

Motivering

Dit artikel moet worden geschrapt omdat de verplichtingen ook op kleine, onbeduidende of 
anderszins niet-wezenlijke wijzigingen van toepassing zouden zijn. Bovendien worden de 
verplichtingen van kredietgevers inzake transparantie/informatie jegens cliënten vóór en 
tijdens de kredietovereenkomst al voldoende gereguleerd bij andere, specifiekere wetgeving 
(bijvoorbeeld Richtlijn 2008/48/EG, Richtlijn 2014/17/EU, Richtlijn 93/13/EEG). De 
voorgestelde tekst brengt buitensporige en onnodige rompslomp met zich mee voor de 
kredietgever.

Amendement 459
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de verplichtingen om de 
consument in kennis te stellen 
overeenkomstig Richtlijn 2014/17/EU, 
Richtlijn 2008/48/EG en 
Richtlijn 93/13/EEG, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de kredietgever de consument, 
voordat de voorwaarden van een 
kredietovereenkomst met instemming of 
bij wet worden gewijzigd, in kennis stelt 
van de volgende informatie:

Onverminderd de verplichtingen om de 
consument in kennis te stellen 
overeenkomstig Richtlijn 2014/17/EU, 
Richtlijn 2008/48/EG en 
Richtlijn 93/13/EEG en de verplichtingen 
uit hoofde van artikel 2 bis van deze 
richtlijn, zorgen de lidstaten ervoor dat de 
kredietgever de consument, voordat de 
voorwaarden van de rechten van de 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of van de 
kredietovereenkomst zelf met instemming 
of bij wet worden gewijzigd, in kennis stelt 
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van de volgende informatie:

Or. en

Amendement 460
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de verplichtingen om de 
consument in kennis te stellen 
overeenkomstig Richtlijn 2014/17/EU, 
Richtlijn 2008/48/EG en 
Richtlijn 93/13/EEG, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de kredietgever de consument, 
voordat de voorwaarden van een 
kredietovereenkomst met instemming of 
bij wet worden gewijzigd, in kennis stelt 
van de volgende informatie:

Onverminderd de verplichtingen om de 
consument in kennis te stellen 
overeenkomstig Richtlijn 2014/17/EU, 
Richtlijn 2008/48/EG en 
Richtlijn 93/13/EEG, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de kredietgever de consument, 
voordat de voorwaarden van een 
kredietovereenkomst met instemming of 
bij wet wezenlijk worden gewijzigd, in 
kennis stelt van de volgende informatie:

Or. en

Motivering

Om onnodige administratieve rompslomp te vermijden, moet de plicht om de cliënt te 
informeren alleen gelden bij wezenlijke wijzigingen van de voorwaarden van een 
kredietovereenkomst.

Amendement 461
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een duidelijke en volledige 
beschrijving van de voorgestelde 
wijzigingen;

(a) een duidelijke en volledige 
beschrijving van de voorgestelde 
wijzigingen en de noodzaak van 
instemming door de kredietnemer of, in 
voorkomend geval, van de veranderingen 
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die bij wet worden aangebracht;

Or. en

Amendement 462
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een duidelijke en volledige 
beschrijving van de voorgestelde 
wijzigingen;

(a) een duidelijke beschrijving van de 
voorgestelde wijzigingen;

Or. en

Motivering

Korte kennisgevingen zijn consumentvriendelijker dan lange kennisgevingen.

Amendement 463
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de identiteit van de kredietservicer; (a) de identiteit van de kredietservicer 
en, indien van toepassing, de kredietkoper 
waaraan deze de dienst verleent;

Or. en

Amendement 464
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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De verstrekking van informatie aan 
natuurlijke personen over de verwerking 
van persoonsgegevens en de verwerking 
van dergelijke gegevens en enige andere 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
bij deze richtlijn beoogde doeleinden 
geschiedt overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679 en Verordening (EG) 
nr. 45/2001.

De verstrekking van informatie aan 
natuurlijke personen over de verwerking 
van persoonsgegevens en de verwerking 
van dergelijke gegevens en enige andere 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
bij deze richtlijn beoogde doeleinden 
geschiedt overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679 en Verordening (EG) 
nr. 45/2001. Schuldinvordering vormt een 
rechtsgrond voor de opslag en verwerking 
van gegevens.

Or. en

Amendement 465
Matt Carthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 bis
Illegale staatssteun

De Commissie onderzoekt of de verkoop 
in het verleden van 
kredietovereenkomsten door 
kredietinstellingen die geheel of 
gedeeltelijk eigendom waren van de 
overheid aan kredietkopers die bijzondere 
belastingvoordelen ontvingen, mogelijk 
als illegale staatssteun kan worden 
aangemerkt.

Or. en

Amendement 466
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. Vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn verricht de Commissie 
een evaluatie van deze richtlijn en brengt 
zij aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité verslag uit over de belangrijkste 
bevindingen.

1. Twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn verricht de Commissie 
een evaluatie van deze richtlijn en brengt 
zij aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité verslag uit over de belangrijkste 
bevindingen.

Or. en

Amendement 467
Matt Carthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In de effectbeoordeling die de 
Commissie heeft uitgevoerd voorafgaand 
aan het voorstel voor deze richtlijn, is 
geen rekening gehouden met de effecten 
van de richtlijn op de mensenrechten die 
de EU-burgers hebben uit hoofde van het 
Handvest van de grondrechten. De 
omzetting van deze richtlijn moet worden 
uitgesteld totdat de Commissie een nieuwe 
beoordeling heeft uitgevoerd waarin 
rekening wordt gehouden met de effecten 
van deze richtlijn op de rechten van de 
EU-burgers uit hoofde van het Handvest.

Or. en

Amendement 468
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In de evaluatie wordt onder meer 
ingegaan op niet-prudente 
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kredietverleningspraktijken van 
kredietgevers, de toepassing van 
respijtmaatregelen op grond van 
artikel 12 bis en inbreuken op de rechten 
van consumenten door de verkoop van 
kredietovereenkomsten aan de secundaire 
markt. In de evaluatie gaat bijzondere 
aandacht uit naar de situatie van 
kwetsbare schuldenaren, zoals personen 
met een laag inkomen.

Or. en


