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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a fogyasztói hitelekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2021)0347 – C9-0244/2021 – 2021/0171(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2021)0347),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C9-0244/2021),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2021. október 21-i 
véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A9-0000/2022),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik 
szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A 2008/48/EK irányelvet számos (15) A 2008/48/EK irányelvet számos 

1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.



PE696.560v01-00 6/71 PR\1238734HU.docx

HU

tagállam alkalmazta az irányelv hatálya alá 
nem tartozó területekre a 
fogyasztóvédelem erősítése céljából. 
Valójában az irányelv hatálya alá nem 
tartozó számos hitelmegállapodás káros 
lehet a fogyasztókra nézve, ideértve a rövid 
lejáratú, magas költségű hiteleket is, 
amelyek összege jellemzően alacsonyabb, 
mint a 2008/48/EK irányelvben 
meghatározott 200 EUR összegű minimális 
küszöbérték. Ebben az összefüggésben, 
valamint a magas szintű fogyasztóvédelem 
biztosítása és a határokon átnyúló 
fogyasztói hitelek piacának segítése 
érdekében ezen irányelv hatályának ki kell 
terjednie néhány, a 2008/48/EK irányelv 
hatálya alól kizárt megállapodásra, mint 
például a 200 EUR alatti összegű 
fogyasztói hitelmegállapodásokra. 
Hasonlóképpen, a fokozott átláthatóság és 
a megfelelőbb fogyasztóvédelem 
biztosítása érdekében más potenciálisan 
káros termékeknek is – az általuk okozott 
magas költségek vagy a fizetés 
elmulasztása miatt fizetendő magas díjak 
miatt – ezen irányelv hatálya alá kell 
tartoznia, ami növelni fogja a fogyasztók 
bizalmát. E tekintetben, ezen irányelv 
hatálya alól nem zárhatók ki a 
lízingszerződések, a folyószámlahitel 
formájában fennálló hitelmegállapodások, 
amelyek alapján a hitelt egy hónapon belül 
vissza kell fizetni, az olyan 
hitelmegállapodások, amelyek alapján a 
hitel mentes a kamattól és egyéb díjaktól – 
a „vásárolj most, fizess később” 
rendszereket, azaz az olyan új digitális 
pénzügyi eszközöket is ideértve, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fogyasztók úgy 
vásároljanak, hogy később fizetnek –, 
valamint az olyan hitelmegállapodások, 
amelyek értelmében a hitelt három 
hónapon belül és kizárólag jelentéktelen 
összegű díjakkal kell visszafizetni. Ezen 
túlmenően valamennyi 100 000 EUR-ig 
terjedő hitelmegállapodást ezen irányelv 
hatálya alá kell vonni. Az említett 
irányelvben a hitelmegállapodásokra 
megállapított felső küszöbértéket meg kell 

tagállam alkalmazta az irányelv hatálya alá 
nem tartozó területekre a 
fogyasztóvédelem erősítése céljából. 
Valójában az irányelv hatálya alá nem 
tartozó számos hitelmegállapodás káros 
lehet a fogyasztókra nézve, ideértve a rövid 
lejáratú, magas költségű hiteleket is, 
amelyek összege jellemzően alacsonyabb, 
mint a 2008/48/EK irányelvben 
meghatározott 200 EUR összegű minimális 
küszöbérték. Ebben az összefüggésben, 
valamint a magas szintű fogyasztóvédelem 
biztosítása és a határokon átnyúló 
fogyasztói hitelek piacának segítése 
érdekében ezen irányelv hatályának ki kell 
terjednie néhány, a 2008/48/EK irányelv 
hatálya alól kizárt megállapodásra, mint 
például a 200 EUR alatti összegű 
fogyasztói hitelmegállapodásokra. 
Hasonlóképpen, a fokozott átláthatóság és 
a megfelelőbb fogyasztóvédelem 
biztosítása érdekében más potenciálisan 
káros termékeknek is – az általuk okozott 
magas költségek vagy a fizetés 
elmulasztása miatt fizetendő magas díjak 
miatt – ezen irányelv hatálya alá kell 
tartoznia, ami növelni fogja a fogyasztók 
bizalmát. E tekintetben, ezen irányelv 
hatálya alól nem zárhatók ki a bérleti vagy 
lízingszerződések (vételi opcióval vagy 
anélkül), a folyószámlahitel formájában 
fennálló hitelmegállapodások, amelyek 
alapján a hitelt egy hónapon belül vissza 
kell fizetni, az olyan hitelmegállapodások, 
amelyek alapján a hitel mentes a kamattól 
és egyéb díjaktól – a „vásárolj most, fizess 
később” rendszereket, azaz az olyan új 
digitális pénzügyi eszközöket is ideértve, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a fogyasztók 
úgy vásároljanak, hogy később fizetnek –, 
valamint az olyan hitelmegállapodások, 
amelyek értelmében a hitelt három 
hónapon belül és kizárólag jelentéktelen 
összegű díjakkal kell visszafizetni. Ezen 
túlmenően valamennyi 100 000 EUR-ig 
terjedő hitelmegállapodást ezen irányelv 
hatálya alá kell vonni. Az említett 
irányelvben a hitelmegállapodásokra 
megállapított felső küszöbértéket meg kell 



PR\1238734HU.docx 7/71 PE696.560v01-00

HU

emelni a 2008 óta bekövetkezett és az 
elkövetkező években bekövetkező infláció 
hatásaihoz történő igazodás céljából 
történő indexálás figyelembevétele 
érdekében.

emelni a 2008 óta bekövetkezett és az 
elkövetkező években bekövetkező infláció 
hatásaihoz történő igazodás céljából 
történő indexálás figyelembevétele 
érdekében.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A környezeti szempontból 
fenntartható fogyasztói hitelekre 
vonatkozó ajánlatok jelenleg az egész 
Unióban korlátozottak. A zöld projektek 
fejlesztésének – például elektromos 
járművek vásárlása vagy 
energiahatékonysági lakásfelújítások – 
előmozdítása érdekében a hitelezőknek 
portfóliójuk keretében megfizethető zöld 
fogyasztóihitel-termékeket kell kínálniuk, 
és megfelelő politikákat kell kidolgozniuk. 
E célból az Európai Bankhatóságnak az 
ágazati érdekelt felekkel és a fogyasztói 
képviselőkkel együtt ki kell dolgoznia egy 
sor szabványosított, környezeti 
szempontból fenntartható fogyasztóihitel-
terméket.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
a közösségi finanszírozási platformokon 
keresztül hitelt felvevő és befektető 
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fogyasztók között létrejött 
hitelszerződésekre, amennyiben a 
platform nem hitelezőként vagy 
hitelközvetítőként jár el, hanem 
megkönnyíti a hitelnyújtást a hitelezőként 
eljáró fogyasztók és a projektgazdaként 
eljáró fogyasztók között („személyközi 
hitelezés”). A Bizottságnak 
haladéktalanul értékelnie kell, hogy 
szükséges-e szabályozás ahhoz, hogy az 
ilyen személyközi hitelezés kapcsán 
biztosítsák a megfelelő fogyasztóvédelmet.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Annak érdekében, hogy a 
fogyasztók a tények teljes ismeretében 
hozhassák meg döntéseiket, a 
hitelmegállapodás vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodás megkötése előtt legalább egy 
nappal megfelelő tájékoztatást kell kapniuk 
– beleértve a hitel feltételeire és 
költségeire, valamint kötelezettségeikre 
vonatkozó információkat, valamint azok 
megfelelő magyarázatát –, amelyet egyéni 
preferenciáik szerint alaposan 
megfontolhatnak. E szabályok nem érintik 
a 93/13/EK tanácsi irányelvet29.

(30) Annak érdekében, hogy a 
fogyasztók a tények teljes ismeretében 
hozhassák meg döntéseiket, a 
hitelmegállapodás vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodás megkötése előtt legalább egy 
nappal szisztematikusan megfelelő 
tájékoztatást kell kapniuk – beleértve a 
hitel feltételeire és költségeire, valamint 
kötelezettségeikre vonatkozó 
információkat, valamint azok megfelelő 
magyarázatát –, amelyet egyéni 
preferenciáik szerint alaposan 
megfontolhatnak. E szabályok nem érintik 
a 93/13/EK tanácsi irányelvet29.

__________________ __________________
29 A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. 
április 5.) a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.).

29 A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. 
április 5.) a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.).

Or. en
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A szerződéskötést megelőző 
tájékoztatást a „Szabványos európai 
fogyasztóihitel-tájékoztató” című 
formanyomtatványon keresztül kell 
biztosítani. A fogyasztóknak az ajánlatok 
megértésében és összehasonlításában 
történő segítése érdekében a „Szabványos 
európai fogyasztóihitel-tájékoztató” című 
formanyomtatványon kívül rendelkezésre 
kell állnia egy „Az európai fogyasztói 
hitelre vonatkozó szabványos 
összefoglaló” című 
formanyomtatványnak, amelyen keresztül 
a fogyasztók egyszerre láthatják az összes 
lényeges információt, még egy 
mobiltelefon képernyőjén is. Az 
információknak világosnak és jól 
olvashatónak kell lenniük, valamint 
igazodniuk kell bizonyos adathordozók, 
például a mobiltelefon-képernyők műszaki 
korlátaihoz. Az információkat megfelelő és 
alkalmas módon, különböző csatornákon 
kell megjeleníteni annak biztosítása 
érdekében, hogy minden fogyasztó egyenlő 
mértékben és az (EU) 2019/882 
irányelvvel30 összhangban férhessen hozzá 
az információkhoz.

(31) A szerződéskötést megelőző 
tájékoztatást a „Szabványos európai 
fogyasztóihitel-tájékoztató” című 
formanyomtatványon keresztül kell 
biztosítani. A fogyasztóknak az ajánlatok 
megértésében és összehasonlításában 
történő segítése érdekében a hitel 
legfontosabb elemét jól láthatóan a 
formanyomtatvány elején kell feltüntetni, 
amelyen keresztül a fogyasztók egyszerre 
láthatják az összes lényeges információt, 
még egy mobiltelefon képernyőjén is. Az 
információknak világosnak és jól 
olvashatónak kell lenniük, valamint 
igazodniuk kell bizonyos adathordozók, 
például a mobiltelefon-képernyők műszaki 
korlátaihoz. Az információkat megfelelő és 
alkalmas módon, különböző csatornákon 
kell megjeleníteni annak biztosítása 
érdekében, hogy minden fogyasztó egyenlő 
mértékben és az (EU) 2019/882 
irányelvvel30 összhangban férhessen hozzá 
az információkhoz. E célból a 
szabályozástechnikai standardok 
végrehajtásával uniós szinten 
egységesíteni kell az információk 
formátumát és megjelenítését.

__________________ __________________
30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/882 irányelve (2019. április 17.) a 
termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó 
akadálymentességi követelményekről (HL 
L 151., 2019.6.7., 70. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/882 irányelve (2019. április 17.) a 
termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó 
akadálymentességi követelményekről (HL 
L 151., 2019.6.7., 70. o.).

Or. en
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az ajánlatok lehető legteljesebb 
mértékű átláthatósága és 
összehasonlíthatósága érdekében a 
szerződéskötést megelőző tájékoztatásnak 
magában kell foglalnia különösen a hitelre 
alkalmazandó teljes hiteldíjmutatót, 
amelyet az Unió egész területén 
ugyanolyan módon kell meghatározni. 
Mivel a teljes hiteldíjmutató ebben a 
szakaszban csak példával jelezhető, az 
ilyen példának reprezentatívnak kell lennie. 
Ezért ennek meg kell felelnie például az 
adott típusú hitelmegállapodás vagy 
közösségi finanszírozási hitelszolgáltatások 
alapján nyújtott hitel átlagos futamidejének 
és teljes összegének, és adott esetben a 
vásárolt áruknak. A reprezentatív példa 
meghatározásakor a hitelmegállapodás 
vagy a közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatások egyes típusainak egy 
bizonyos piacon tapasztalható gyakoriságát 
is figyelembe kell venni. A hitelkamatláb, 
a részletek gyakorisága és a kamatok 
tőkésítése tekintetében a hitelezők az adott 
fogyasztói hitelek esetén alkalmazott 
szokásos számítási módszereiket veszik 
igénybe. Amennyiben a szerződéskötést 
megelőző tájékoztatásra kevesebb mint 
egy nappal azelőtt kerül sor, amikortól 
kezdve a fogyasztó bármely 
hitelmegállapodáshoz vagy közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodáshoz kötve van, a 
hitelezőknek, valamint adott esetben a 
hitelközvetítőnek vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatóknak a 
szerződés megkötését követő egy napon 
belül emlékeztetnie kell a fogyasztókat arra 
a lehetőségre, hogy elállhatnak a 
hitelmegállapodástól.

(32) Az ajánlatok lehető legteljesebb 
mértékű átláthatósága és 
összehasonlíthatósága érdekében a 
szerződéskötést megelőző tájékoztatásnak 
magában kell foglalnia különösen a hitelre 
alkalmazandó teljes hiteldíjmutatót, 
amelyet az Unió egész területén 
ugyanolyan módon kell meghatározni. 
Mivel a teljes hiteldíjmutató ebben a 
szakaszban csak példával jelezhető, az 
ilyen példának reprezentatívnak kell lennie. 
Ezért ennek meg kell felelnie például az 
adott típusú hitelmegállapodás vagy 
közösségi finanszírozási hitelszolgáltatások 
alapján nyújtott hitel átlagos futamidejének 
és teljes összegének, és adott esetben a 
vásárolt áruknak. A reprezentatív példa 
meghatározásakor a hitelmegállapodás 
vagy a közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatások egyes típusainak egy 
bizonyos piacon tapasztalható gyakoriságát 
is figyelembe kell venni. A hitelkamatláb, 
a részletek gyakorisága és a kamatok 
tőkésítése tekintetében a hitelezők az adott 
fogyasztói hitelek esetén alkalmazott 
szokásos számítási módszereiket veszik 
igénybe. Az elállási jog tényleges 
érvényesíthetőségének biztosítása 
érdekében a hitelezőknek, valamint adott 
esetben a hitelközvetítőnek vagy a 
közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatóknak a szerződés 
megkötését követő egy napon belül 
minden esetben emlékeztetnie kell a 
fogyasztókat arra a lehetőségre, hogy 
elállhatnak a hitelmegállapodástól.

Or. en
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ahogyan azt a mesterséges 
intelligenciára vonatkozó harmonizált 
szabályok megállapításáról szóló rendeletre 
irányuló bizottsági javaslat (mesterséges 
intelligenciáról szóló rendelet)31 kiemelte, 
a mesterségesintelligencia-rendszerek 
könnyen telepíthetők a gazdaság és a 
társadalom több ágazatában, beleértve a 
határokon átnyúló ágazatokat is, és az 
egész Unióban működhetnek. Ebben az 
összefüggésben a hitelezők, a 
hitelközvetítők és a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatók számára 
lehetővé kell tenni, hogy – a fogyasztó 
vásárlóerejének felmérését lehetővé tevő 
automatizált döntéshozatal és a fogyasztói 
magatartásról történő profilalkotás 
alapján – egyes fogyasztók vagy fogyasztói 
csoportok esetén személyre szabhassák az 
ajánlataik árait. A fogyasztókat ezért 
egyértelműen tájékoztatni kell arról, ha a 
nekik felajánlott ár automatizált 
feldolgozás alapján személyre szabott, 
annak érdekében, hogy a vásárlásra 
vonatkozó döntésük során számolhassanak 
a potenciális kockázatokkal.

(40) Ahogyan azt a mesterséges 
intelligenciára vonatkozó harmonizált 
szabályok megállapításáról szóló rendeletre 
irányuló bizottsági javaslat (mesterséges 
intelligenciáról szóló rendelet)31 kiemelte, 
a mesterségesintelligencia-rendszerek 
könnyen telepíthetők a gazdaság és a 
társadalom több ágazatában, beleértve a 
határokon átnyúló ágazatokat is, és az 
egész Unióban működhetnek. Ebben az 
összefüggésben a hitelezők, a 
hitelközvetítők és a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatók számára 
lehetővé kell tenni, hogy – bizonyos 
feltételek mellett és a fogyasztó 
beleegyezésével alkalmazott automatizált 
döntéshozatal alapján – egyes fogyasztók 
vagy fogyasztói csoportok esetén 
személyre szabhassák az ajánlataik árait. A 
fogyasztókat egyértelműen tájékoztatni kell 
arról, ha a nekik felajánlott ár automatizált 
feldolgozás alapján személyre szabott, 
annak érdekében, hogy a vásárlásra 
vonatkozó döntésük során számolhassanak 
a potenciális kockázatokkal.

__________________ __________________
31 COM/2021/206 final. 31 COM/2021/206 final.

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) A hitelajánlatok nem alapulhatnak 
a fogyasztó hiteltörlesztési képességének 
értékeléséhez kapcsolódó adatoktól és a 
fogyasztó hitelképességének értékeléséhez 
szükséges adatoktól eltérő személyes 
adatokon. A fogyasztóihitel-termékek 
fogyasztóknak történő értékesítése során 
tilos egyéni árérzékenységen alapuló, 
megkülönböztető jellegű ároptimalizálási 
gyakorlatot alkalmazni. A hitelajánlatok 
nem alapulhatnak viselkedési adatokon, 
objektíveknek kell lenniük, továbbá a 
fogyasztóknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy a szerződéskötést megelőző 
releváns tájékoztatás és előre 
meghatározott, érthető kritériumok 
alapján hatékonyan összehasonlíthassák 
az ajánlatokat.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A járulékos szolgáltatásokat világos 
és átlátható módon kell bemutatni. Ezen 
túlmenően nem megengedhető annak 
vélelmezése, hogy a fogyasztó hozzájárul 
az ilyen járulékos szolgáltatásokhoz, 
hanem az ilyen hozzájárulásnak 
egyértelmű megerősítő aktusnak kell 
lennie, amely a fogyasztó belegyezésének 
önkéntes, konkrét, megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 
kinyilvánítása. Ebben az összefüggésben a 
hallgatás, az előre kipipált jelölőnégyzetek, 
vagy a cselekvés hiánya nem minősül 
hozzájárulásnak.

(42) A járulékos szolgáltatásokat világos 
és átlátható módon kell bemutatni. Ezen 
túlmenően nem megengedhető annak 
vélelmezése, hogy a fogyasztó hozzájárul a 
fogyasztóihitel-termékekhez vagy a 
járulékos szolgáltatásokhoz, hanem az 
ilyen hozzájárulásnak egyértelmű 
megerősítő aktusnak kell lennie, amely a 
fogyasztó belegyezésének önkéntes, 
konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló 
és egyértelmű kinyilvánítása. Ebben az 
összefüggésben a hallgatás, az előre 
kipipált jelölőnégyzetek, vagy a cselekvés 
hiánya nem minősül hozzájárulásnak.

Or. en
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A személyre szabott tanácsadás 
(tanácsadási szolgáltatások) egy olyan 
tevékenység, amely más hitelnyújtási vagy 
hitelközvetítési tevékenységekkel együtt is 
végezhető. Ezért ahhoz, hogy a fogyasztók 
megérthessék a számukra nyújtott 
szolgáltatások jellegét, fel kell világosítani 
őket arról, hogy mi minősül ilyen 
tanácsadási szolgáltatásnak, valamint hogy 
részesülnek-e, illetve részesülhetnek-e 
tanácsadási szolgáltatásban. Tekintettel 
arra, hogy a fogyasztók nagy jelentőséget 
tulajdonítanak a „tanácsadás” és a 
„tanácsadó” kifejezések használatának, 
lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 
hogy megtiltsák e kifejezések vagy hasonló 
kifejezések használatát, amennyiben 
hitelezők, hitelközvetítők vagy közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatók nyújtanak 
tanácsadási szolgáltatásokat a 
fogyasztóknak. Helyénvaló biztosítani, 
hogy a tagállamok biztosítékokat 
vezessenek be arra az esetre, ha a tanács 
függetlenként van jellemezve, azt 
garantálandó, hogy a figyelembe vett 
termékek köre és a díjazási eljárás 
megfeleljen a fogyasztók azon 
várakozásainak, amelyeket az ilyen 
tanácsokhoz fűznek. Tanácsadási 
szolgáltatások nyújtásakor a hitelezőnek, a 
hitelközvetítőnek vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatónak jeleznie 
kell, hogy az ajánlás alapját kizárólag saját 
termékkínálatuk képezi-e, vagy pedig a 
piacon jelen levő termékek széles skálája, 
azért hogy a fogyasztó számára érthető 
legyen, min alapul a számára adott ajánlás. 
Ezenkívül a hitelezőnek, a 
hitelközvetítőnek vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatónak 

(43) A személyre szabott tanácsadás 
(tanácsadási szolgáltatások) egy olyan 
tevékenység, amely más hitelnyújtási vagy 
hitelközvetítési tevékenységekkel együtt is 
végezhető. Ezért ahhoz, hogy a fogyasztók 
megérthessék a számukra nyújtott 
szolgáltatások jellegét, fel kell világosítani 
őket arról, hogy mi minősül ilyen 
tanácsadási szolgáltatásnak, valamint hogy 
részesülnek-e, illetve részesülhetnek-e 
tanácsadási szolgáltatásban. Tekintettel 
arra, hogy a fogyasztók nagy jelentőséget 
tulajdonítanak a „tanácsadás” és a 
„tanácsadó” kifejezések használatának, 
lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 
hogy megtiltsák e kifejezések vagy hasonló 
kifejezések használatát, amennyiben 
hitelezők, hitelközvetítők vagy közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatók nyújtanak 
tanácsadási szolgáltatásokat a 
fogyasztóknak. Helyénvaló biztosítani, 
hogy a tagállamok biztosítékokat 
vezessenek be arra az esetre, ha a tanács 
függetlenként van jellemezve, azt 
garantálandó, hogy a fogyasztók ismerjék a 
figyelembe vett termékek körét és a 
díjazási eljárást, illetve az megfeleljen a 
fogyasztók azon várakozásainak, 
amelyeket az ilyen tanácsokhoz fűznek. 
Tanácsadási szolgáltatások nyújtásakor a 
hitelezőnek, a hitelközvetítőnek vagy a 
közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatónak jeleznie kell, hogy az 
ajánlás alapját kizárólag saját 
termékkínálatuk képezi-e, vagy pedig a 
piacon jelen levő termékek széles skálája, 
azért hogy a fogyasztó számára érthető 
legyen, min alapul a számára adott ajánlás. 
Ezenkívül a hitelezőnek, a 
hitelközvetítőnek vagy a közösségi 
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tájékoztatást kell adnia a fogyasztó által a 
tanácsadási szolgáltatásokért fizetendő 
díjról, vagy – amennyiben annak összege a 
tájékoztatás idején még nem határozható 
meg – a díj kiszámítására alkalmazott 
módszerről.

finanszírozási hitelszolgáltatónak 
tájékoztatást kell adnia a fogyasztó által a 
tanácsadási szolgáltatásokért fizetendő 
díjról, vagy – amennyiben annak összege a 
tájékoztatás idején még nem határozható 
meg – a díj kiszámítására alkalmazott 
módszerről.

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A mesterséges intelligenciára 
vonatkozó harmonizált szabályok 
megállapításáról szóló rendeletre (a 
mesterséges intelligenciáról szóló rendelet) 
irányuló javaslat úgy rendelkezik, hogy a 
természetes személyek hitelbírálati 
pontszámának vagy hitelképességének 
értékelésére használt MI-rendszereket 
magas kockázatú MI-rendszerekként kell 
besorolni, mivel ezek az említett 
személyeknek a pénzügyi erőforrásokhoz 
vagy az olyan alapvető szolgáltatásokhoz 
való hozzáférését határozzák meg, mint a 
lakhatás, a villamos energia és a távközlési 
szolgáltatások. Tekintettel ezekre a komoly 
tétekre, amennyiben a hitelképességi 
vizsgálat automatizált feldolgozást foglal 
magában, a fogyasztónak jogot kell 
biztosítani arra, hogy a hitelező vagy a 
közösségi finanszírozási hitelszolgáltató 
részéről emberi beavatkozást kérjen. A 
fogyasztónak jogosultnak kell lennie 
továbbá arra, hogy érdemi magyarázatot 
kapjon az elvégzett értékelésről és az 
alkalmazott automatizált feldolgozás 
működéséről, beleértve többek között a fő 
változókat, az alkalmazott logikát és az 
érintett kockázatokat, valamint jogosultnak 
kell lennie arra, hogy álláspontját kifejtse 
és vitassa a hitelképességi vizsgálatot, 

(48) A mesterséges intelligenciára 
vonatkozó harmonizált szabályok 
megállapításáról szóló rendeletre (a 
mesterséges intelligenciáról szóló rendelet) 
irányuló javaslat úgy rendelkezik, hogy a 
természetes személyek hitelbírálati 
pontszámának vagy hitelképességének 
értékelésére használt MI-rendszereket 
magas kockázatú MI-rendszerekként kell 
besorolni, mivel ezek az említett 
személyeknek a pénzügyi erőforrásokhoz 
vagy az olyan alapvető szolgáltatásokhoz 
való hozzáférését határozzák meg, mint a 
lakhatás, a villamos energia és a távközlési 
szolgáltatások. Tekintettel ezekre a komoly 
tétekre, amennyiben a hitelképességi 
vizsgálat automatizált feldolgozást foglal 
magában, erről tájékoztatni kell a 
fogyasztót, valamint a fogyasztónak jogot 
kell biztosítani arra, hogy a hitelező vagy a 
közösségi finanszírozási hitelszolgáltató 
részéről emberi beavatkozást kérjen. A 
fogyasztónak jogosultnak kell lennie 
továbbá arra, hogy érdemi magyarázatot 
kapjon az elvégzett értékelésről, a 
figyelembe vett adatkategóriákról és az 
alkalmazott automatizált feldolgozás 
működéséről, beleértve többek között a fő 
változókat, az alkalmazott logikát és az 
érintett kockázatokat, valamint jogosultnak 
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valamint ezt a döntést. kell lennie arra, hogy a követendő 
eljárásról szóló megfelelő tájékoztatást 
követően kifejtse álláspontját és vitassa a 
hitelképességi vizsgálatot, valamint ezt a 
döntést.

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A fogyasztó hitelképességének 
elbírálásához a hitelezőnek vagy a 
közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatónak a hiteladatbázisokba is 
meg kell tekintenie. A jogi és a ténybeli 
körülmények megkövetelhetik, hogy ez a 
betekintés esetenként eltérő mértékű 
legyen. A hitelezők vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatók közötti 
verseny bármilyen torzulásának 
megakadályozása érdekében azoknak 
hozzá kell férniük a letelepedési helyüktől 
eltérő tagállam fogyasztóira vonatkozó, 
magán- vagy állami fenntartású 
hiteladatbázisokhoz, olyan feltételek 
mellett, amelyek az adott tagállamban 
letelepedett hitelezőkkel vagy közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatókkal 
összehasonlítva nem eredményeznek 
hátrányos megkülönböztetést. A 
tagállamoknak az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel33 
összhangban elő kell segíteniük a magán- 
vagy nyilvános adatbázisokhoz való 
határokon átnyúló hozzáférést. A 
kölcsönösség fokozása érdekében a 
hiteladatbázisoknak az uniós és a nemzeti 
joggal összhangban legalább a fogyasztók 
fizetési késedelmeire vonatkozó 
információkat kell tartalmazniuk.

(49) A fogyasztó hitelképességének 
elbírálásához a hitelezőnek vagy a 
közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatónak a hiteladatbázisokba is 
meg kell tekintenie. A jogi és a ténybeli 
körülmények megkövetelhetik, hogy ez a 
betekintés esetenként eltérő mértékű 
legyen. A hitelezők vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatók közötti 
verseny bármilyen torzulásának 
megakadályozása érdekében azoknak 
hozzá kell férniük a letelepedési helyüktől 
eltérő tagállam fogyasztóira vonatkozó, 
magán- vagy állami fenntartású 
hiteladatbázisokhoz, olyan feltételek 
mellett, amelyek az adott tagállamban 
letelepedett hitelezőkkel vagy közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatókkal 
összehasonlítva nem eredményeznek 
hátrányos megkülönböztetést. A 
tagállamoknak az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel33 
összhangban elő kell segíteniük a magán- 
vagy nyilvános adatbázisokhoz való 
határokon átnyúló hozzáférést. A 
kölcsönösség fokozása érdekében a 
hiteladatbázisoknak az uniós és a nemzeti 
joggal összhangban legalább a fogyasztók 
fizetési késedelmeire vonatkozó 
információkat kell tartalmazniuk. A 
hiteladatbázisok szolgáltatói a fogyasztó 
hitelképességének értékeléséhez szükséges 
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adatokon felül nem gyűjthetnek más 
személyes adatokat a fogyasztókról. E 
kötelezettségeknek való megfelelést az 
illetékes nemzeti hatóságok által végzett 
ellenőrzések útján rendszeresen 
ellenőrizni kell.

__________________ __________________
33 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49a) A hitelezők, a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatók és a 
biztosítók nem vehetik figyelembe a 
rákban szenvedő emberek kórtörténetét. 
Jelenleg öt tagállamban már léteznek 
olyan rendelkezések, amelyek egyenlő 
hozzáférést biztosítanak a hitelekhez a 
bizonyos betegségekből kigyógyult 
emberek számára: Franciaország, 
Belgium, Luxemburg, Hollandia és 
Portugália. Minden tagállamban be kell 
vezetni ilyen rendelkezéseket, és azokat ki 
kell terjeszteni a járulékos 
szolgáltatásokra, többek között a 
biztosítási kötvényekre is. A biztosítási 
kötvények esetében kerülni kell a 
korlátozó feltételek előírását, amennyiben 
a már meglévő egészségügyi feltételekkel 
kapcsolatos konkrét követelmények 
teljesülnek. Következésképpen ezen 
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irányelv végrehajtása során alkalmazni 
kell az (EU) 2016/679 rendelet 17. 
cikkében előírt, úgynevezett 
„elfeledtetéshez való jogot”.

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Amennyiben a hiteligénylést 
hiteladatbázis lekérdezése alapján utasítják 
vissza, a hitelező vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltató a fogyasztót 
tájékoztatja erről, valamint a használt 
adatbázisban a fogyasztóval kapcsolatban 
szereplő információkról.

(50) Amennyiben a hiteligénylést 
hiteladatbázis lekérdezése alapján utasítják 
vissza, a hitelező vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltató a fogyasztót 
tájékoztatja erről, valamint a használt 
adatbázisban a fogyasztóval kapcsolatban 
szereplő információkról. A 
hiteladatbázisokban szereplő 
információknak naprakésznek és 
pontosnak kell lenniük. A fogyasztókat 
tájékoztatni kell, ha új adatok kerülnek be 
ezekbe az adatbázisokba, és hatékony 
eljárásokat kell kialakítani a fogyasztók 
számára, hogy vitatni tudják a 
hiteladatbázisok tartalmát és az 
adatbázisokban végzett keresések 
eredményét.

Or. en

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Ezen irányelv nem szabályozza a (51) Ezen irányelv nem szabályozza a 
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hitelmegállapodások vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodások érvényességével 
kapcsolatos szerződésjogi kérdéseket. 
Ezért a tagállamok e területen 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek az 
uniós joggal összhangban lévő nemzeti 
rendelkezéseket. A tagállamok 
megállapíthatnak a hitelmegállapodás vagy 
a közösségi finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodás megkötésére irányuló 
ajánlatra vonatkozó jogszabályokat, 
különösen az ajánlattétel időpontjára, 
valamint arra az időszakra vonatkozóan, 
amely során az ajánlat a hitelezőre vagy a 
közösségi finanszírozási hitelszolgáltatóra 
nézve kötelező erejű. Amennyiben az 
ajánlattételre a jelen irányelv által előírt, a 
szerződéskötést megelőző tájékoztatással 
egy időben kerül sor, azt, mint bármely 
egyéb kiegészítő információt, amelyet a 
hitelező vagy a közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltató a fogyasztónak meg kíván 
adni, külön dokumentumban kell 
biztosítani. Ez a külön dokumentum a 
szabványos európai fogyasztóihitel-
tájékoztatóhoz csatolható.

hitelmegállapodások vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodások érvényességével 
kapcsolatos szerződésjogi kérdéseket. 
Ezért a tagállamok e területen 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek az 
uniós joggal összhangban lévő nemzeti 
rendelkezéseket. A tagállamok 
megállapíthatnak a hitelmegállapodás vagy 
a közösségi finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodás megkötésére irányuló 
ajánlatra vonatkozó jogszabályokat, 
különösen az ajánlattétel időpontjára 
vonatkozóan. Amennyiben az ajánlattételre 
a jelen irányelv által előírt, a 
szerződéskötést megelőző tájékoztatással 
egy időben kerül sor, azt, mint bármely 
egyéb kiegészítő információt, amelyet a 
hitelező vagy a közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltató a fogyasztónak meg kíván 
adni, külön dokumentumban kell 
biztosítani. Ez a külön dokumentum a 
szabványos európai fogyasztóihitel-
tájékoztatóhoz csatolható.

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Jelentős, egy hónapos időszakot 
meghaladó túllépés esetén a hitelező 
haladéktalanul tájékoztatja a fogyasztót a 
túllépésről – ideértve annak összegét is –, a 
hitelkamatlábról, valamint bármilyen 
alkalmazandó szankcióról, költségről vagy 
késedelmi kamatról. Rendszeres túllépés 
esetén a hitelezőnek – amennyiben 
rendelkezésre áll – tanácsadási 
szolgáltatásokat kell kínálnia a fogyasztó 

(55) Jelentős, egy hónapos időszakot 
meghaladó túllépés esetén a hitelező 
haladéktalanul tájékoztatja a fogyasztót a 
túllépésről – ideértve annak összegét is –, a 
hitelkamatlábról, valamint bármilyen 
alkalmazandó szankcióról, költségről vagy 
késedelmi kamatról. Rendszeres túllépés 
esetén a hitelezőnek – amennyiben 
rendelkezésre áll – ingyenes tanácsadási 
szolgáltatásokat kell kínálnia a fogyasztó 
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számára annak érdekében, hogy segítse a 
fogyasztókat a kevésbé költséges 
alternatívák azonosításában, vagy a 
fogyasztókat az adósságkezelési 
tanácsadások felé kell irányítania.

számára annak érdekében, hogy segítse a 
fogyasztókat a kevésbé költséges 
alternatívák azonosításában, vagy a 
fogyasztókat az adósságkezelési 
tanácsadások felé kell irányítania.

Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) A fogyasztók számára biztosítani 
kell a szankciók és indoklási kötelezettség 
nélkül történő elállás jogát. Az elállási jog 
azonban nem gyakorolható 
rosszhiszeműen.

(56) A fogyasztók számára biztosítani 
kell a szankciók és indoklási kötelezettség 
nélkül történő elállás jogát.

Or. en

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) Tekintettel arra, hogy a végrehajtási 
eljárások jelentős következményekkel 
járnak a hitelezők és a fogyasztók számára 
és esetleg a pénzügyi stabilitás 
szempontjából is, helyénvaló arra 
ösztönözni a hitelezőket, hogy már korai 
stádiumban proaktívan kezeljék a növekvő 
hitelkockázatot, és meghozni a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
hitelezők észszerű türelmi időt adjanak, és 
a végrehajtási eljárás megindítása előtt 
egyéb módon megkíséreljék a helyzet 
rendezését. Lehetőség szerint olyan 
megoldásokat kell találni, amelyek 
figyelembe veszik többek között a 

(70) Tekintettel arra, hogy a végrehajtási 
eljárások jelentős következményekkel 
járnak a hitelezők és a fogyasztók számára 
és esetleg a pénzügyi stabilitás 
szempontjából is, helyénvaló arra 
ösztönözni a hitelezőket, hogy már korai 
stádiumban proaktívan kezeljék a növekvő 
hitelkockázatot, és meghozni a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
hitelezők észszerű türelmi időt adjanak, és 
a végrehajtási eljárás megindítása vagy a 
hitel harmadik félre történő 
engedményezése előtt egyéb módon 
megkíséreljék a helyzet rendezését. 
Lehetőség szerint olyan megoldásokat kell 
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fogyasztó egyéni körülményeit, a fogyasztó 
érdekeit és jogait, a hitel visszafizetésére 
való képességét és a megélhetési 
költségekre vonatkozó észszerű igényeket, 
valamint korlátozzák a fogyasztó költségeit 
nemteljesítés esetén. A tagállamok nem 
akadályozhatják meg a 
hitelmegállapodásban részes feleket abban, 
hogy egymás között kifejezetten 
megállapodjanak arról, hogy a kapcsolt 
hitelmegállapodás tárgyát képező áruk 
hitelező részére történő átadása vagy az 
azok értékesítéséből befolyt összeg 
elegendő a hitel visszafizetéséhez.

találni, amelyek figyelembe veszik többek 
között a fogyasztó egyéni körülményeit, a 
fogyasztó érdekeit és jogait, a hitel 
visszafizetésére való képességét és a 
megélhetési költségekre vonatkozó 
észszerű igényeket, valamint korlátozzák a 
fogyasztó költségeit nemteljesítés esetén. A 
tagállamok nem akadályozhatják meg a 
hitelmegállapodásban részes feleket abban, 
hogy egymás között kifejezetten 
megállapodjanak arról, hogy a kapcsolt 
hitelmegállapodás tárgyát képező áruk 
hitelező részére történő átadása vagy az 
azok értékesítéséből befolyt összeg 
elegendő a hitel visszafizetéséhez.

Or. en

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
82 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(82) Az átláthatóság és a fogyasztói 
bizalom növelése érdekében az illetékes 
hatóság minden olyan közigazgatási 
szankciót nyilvánosságra hozhat, amelyet a 
jelen irányelv alapján elfogadott 
intézkedések megsértése esetén kiró, 
kivéve, ha a nyilvánosságra hozatal 
súlyosan veszélyeztetné a pénzügyi 
piacokat, vagy aránytalan kárt okozna az 
érintett feleknek.

(82) Az átláthatóság és a fogyasztói 
bizalom növelése érdekében az illetékes 
hatóság minden olyan közigazgatási 
szankciót nyilvánosságra hozhat, amelyet a 
jelen irányelv alapján elfogadott 
intézkedések megsértése esetén kiró, 
kivéve, ha a nyilvánosságra hozatal 
aránytalan kárt okozna az érintett feleknek.

Or. en

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1., 2. és 3. cikk, az 5–10. cikk, a 12–23. 
cikk, a 26., 27. és 28. cikk, a 30–33. cikk, a 
37. cikk és a 39–50. cikk a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatásokra is 
alkalmazandó, amennyiben ezeket a 
szolgáltatásokat nem hitelező vagy 
hitelközvetítő nyújtja.

Az 1., 2. és 3. cikk, az 5–10. cikk, a 12–23. 
cikk, a 26., 27. és 28. cikk, a 30–33. cikk, a 
37. cikk és a 39–50. cikk a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatásokra és a 
jövőben esetlegesen kínált hasonló 
digitális szolgáltatásokra is alkalmazandó, 
amennyiben ezeket a szolgáltatásokat nem 
hitelező vagy hitelközvetítő nyújtja.

Or. en

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) az (EU) 2020/1503 rendelet 2. 
cikke (1) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott közösségi finanszírozási 
platformokon keresztül hitelt felvevő és 
befektető fogyasztók között létrejött 
hitelmegállapodások, amennyiben a 
platform nem hitelezőként vagy 
hitelközvetítőként jár el, hanem 
megkönnyíti a hitelnyújtást a hitelezőként 
eljáró fogyasztók és az említett rendelet 2. 
cikke (1) bekezdésének h) pontjában 
meghatározott projektgazdaként eljáró 
fogyasztók között („személyközi 
hitelezés”).

Or. en

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Túllépés formájában nyújtandó 
hitelmegállapodások esetén kizárólag az 1., 
2. és a 3. cikk, a 25. és a 41–50. cikk 
alkalmazandó.

4. Túllépés formájában nyújtandó 
hitelmegállapodások esetén kizárólag az 1., 
2. és a 3. cikk, a 25., 35., 36., 39. és a 41–
50. cikk alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „a hitel fogyasztó által viselt teljes 
költsége”: mindazok a költségek, ideértve a 
kamatot, a jutalékot, az adókat és bármely 
olyan egyéb díjat, amelyet a fogyasztónak 
a hitelmegállapodás vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatás 
vonatkozásában meg kell fizetnie és 
amelyek – hitelmegállapodás esetén – a 
hitelező vagy – közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatások esetén – a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltató előtt 
ismertek, kivéve a közjegyzői költségeket; 
a hitel teljes költségébe bele kell számítani 
a hitelmegállapodáshoz vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatáshoz 
kapcsolódó járulékos szolgáltatások 
költségeit is, amennyiben a hitel 
megszerzéséhez vagy a meghirdetett 
feltételek melletti megszerzéséhez az ilyen 
járulékos szolgáltatásokra irányuló 
szerződés megkötése is kötelező;

5. „a hitel fogyasztó által viselt teljes 
költsége”: mindazok a költségek, ideértve a 
kamatot, a jutalékot, az adókat és bármely 
olyan egyéb díjat, amelyet a fogyasztónak 
– hitelmegállapodás esetén – a 
hitelmegállapodás vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatás 
vonatkozásában vagy – közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatások esetén – a 
közösségi finanszírozási hitelszolgáltató 
részére meg kell fizetnie, kivéve a 
közjegyzői költségeket; a hitel teljes 
költségébe bele kell számítani a 
hitelmegállapodáshoz vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatáshoz 
kapcsolódó, azzal egy időben értékesített 
járulékos szolgáltatások költségeit is;

Or. en

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „szerződéskötést megelőző 
tájékoztatás”: az a tájékoztatás, amelyre a 
fogyasztónak szüksége van ahhoz, hogy 
össze tudja hasonlítani a különböző 
hitelajánlatokat, és megalapozott döntést 
tudjon hozni a hitelmegállapodás vagy a 
közösségi finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodás esetleges megkötéséről;

13. „szerződéskötést megelőző 
tájékoztatás”: az a tájékoztatás, amelyre a 
fogyasztónak szüksége van ahhoz, hogy 
megértse és össze tudja hasonlítani a 
különböző hitelajánlatokat, és 
megalapozott döntést tudjon hozni a 
hitelmegállapodás vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodás esetleges megkötéséről;

Or. en

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 21 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a hitelező vagy a közösségi 
finanszírozási szolgáltató áruk vagy 
szolgáltatások értékesítését népszerűsíti, 
vagy a termékértékesítő vagy 
szolgáltatásnyújtó konkrét termékek 
értékesítésére vagy szolgáltatások 
nyújtására vonatkozó megállapodás 
megkötésével vagy előkészítésével 
kapcsolatban hitelező vagy közösségi 
finanszírozási szolgáltató szolgáltatásait 
veszi igénybe, vagy a hitelszerződést vagy 
a közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatásokat kifejezetten 
meghatározzák a konkrét termékek 
értékesítésére vagy konkrét szolgáltatások 
nyújtására vonatkozó megállapodásban.

Or. en

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. „határidő előtti visszafizetés”: a 
fogyasztó hitelmegállapodás vagy 
közösségi finanszírozási hitelszolgáltatások 
szerinti kötelezettségeinek teljes vagy 
részleges teljesítése.

22. „határidő előtti visszafizetés”: a 
fogyasztó hitelmegállapodás vagy 
közösségi finanszírozási hitelszolgáltatások 
szerinti kötelezettségeinek az utolsó részlet 
kifizetését illetően a hitelmegállapodásban 
vagy a közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatás kapcsán megállapított 
határidő előtti teljes vagy részleges 
teljesítése;

Or. en

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 25 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. „adósságkezelési tanácsadási 
szolgáltatások”: független vállalkozók által 
személyre szabott technikai, jogi vagy 
pszichológiai jellegű segítségnyújtás olyan 
fogyasztók számára, akik a pénzügyi 
kötelezettségvállalásaik teljesítése során 
nehézségekbe ütköznek vagy ütközhetnek.

25. „adósságkezelési tanácsadási 
szolgáltatások”: a hitelezőktől, a 
hitelközvetítőktől, a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatóktól vagy az 
(EU) 2021/2167 irányelv 3. cikkének 8. 
pontjában meghatározott hitelgondozóktól 
eltérő független vállalkozók által 
személyre szabott technikai, jogi vagy 
pszichológiai jellegű segítségnyújtás olyan 
fogyasztók számára, akik a pénzügyi 
kötelezettségvállalásaik teljesítése során 
nehézségekbe ütköznek vagy ütközhetnek.

Or. en

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a A tagállamok biztosítják, hogy a 
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hitelnyújtáshoz teljesítendő feltételek ne 
valósítsanak meg megkülönböztetést az 
Unióban jogszerűen tartózkodó fogyasztók 
számára állampolgárságuk vagy 
lakóhelyük alapján, illetve az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 21. cikkében említett 
bármely alapon, amikor ezek a fogyasztók 
hitelmegállapodást vagy közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatásokat 
kezdeményeznek, kötnek vagy tartanak 
fenn az Unióban.

hitelnyújtáshoz teljesítendő feltételek ne 
valósítsanak meg megkülönböztetést az 
Unióban jogszerűen tartózkodó fogyasztók 
számára állampolgárságuk vagy 
lakóhelyük alapján, illetve az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 21. cikkében említett 
bármely alapon, amikor ezek a fogyasztók 
hitelmegállapodást vagy közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatásokat 
kezdeményeznek, kötnek vagy tartanak 
fenn az Unióban. Ez az elv a járulékos 
szolgáltatásokra is vonatkozik, beleértve 
adott esetben a biztosítási kötvényeket is.

Or. en

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Környezeti szempontból fenntartható 

hitelezés
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelezők portfóliójuk keretében a 
fogyasztók számára kedvező feltételekkel 
kínáljanak környezeti szempontból 
fenntartható fogyasztóihitel-termékeket.
(2) Az Európai Bankhatóság (EBH) 
felmérést készít az Unió-szerte 
értékesítésre kínált, környezeti 
szempontból fenntartható 
hiteltermékekről. Ennek alapján az EBH 
az ágazati érdekelt felekkel és a fogyasztói 
képviselőkkel együtt kidolgoz egy sor 
szabványosított, környezeti szempontból 
fenntartható fogyasztóihitel-terméket.
(3) A hitelezők kidolgozzák a 
környezeti szempontból fenntartható 
hitelezési politikájuk és eljárásaik konkrét 
részleteit, az ilyen hiteltermékek 
nyújtására és nyomon követésére 



PE696.560v01-00 26/71 PR\1238734HU.docx

HU

kiterjedően is.

Or. en

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2005/29/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv rendelkezéseinek sérelme 
nélkül, a tagállamok megkövetelik, hogy a 
hitelmegállapodásokra vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatásokra 
vonatkozó reklámok és 
marketingközlemények tisztességesek és 
egyértelműek legyenek, és ne legyenek 
megtévesztőek. Tilos az ilyen reklámokban 
és marketingközleményekben az olyan 
megfogalmazás, amely a hitel elérhetősége 
vagy költsége tekintetében téves 
várakozásokat kelthet a fogyasztóban.

A 2005/29/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv rendelkezéseinek sérelme 
nélkül, a tagállamok megkövetelik, hogy a 
hitelmegállapodásokra vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatásokra 
vonatkozó reklámok és 
marketingközlemények tisztességesek és 
egyértelműek legyenek, és ne legyenek 
megtévesztőek. Tilos az ilyen reklámokban 
és marketingközleményekben az olyan 
megfogalmazás, amely a hitel elérhetősége 
vagy költsége vagy adott esetben a 
fogyasztó által fizetendő teljes összeg 
tekintetében téves várakozásokat kelthet a 
fogyasztóban.

Hitelmegállapodások reklámozása nem 
történhet személyre szabottan. Csak 
szabványos ajánlatok reklámozhatók, 
anélkül, hogy a felhasználóra vonatkozó 
bármilyen adatot arra használnának, 
hogy a reklámot konkrét időponthoz, 
körülményhez vagy helyzethez igazítsák 
hozzá.

Or. en

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy bármely A tagállamok előírják, hogy a 
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olyan, hitelmegállapodásra vagy közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatásokra 
vonatkozó reklám, amelyben kamatláb 
vagy a hitelnek a fogyasztó által viselt 
költségére vonatkozó bármilyen számadat 
szerepel, az e cikknek megfelelő egységes 
tájékoztatást tartalmazzon.

hitelmegállapodásra vagy közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatásokra 
vonatkozó minden reklám az e cikknek 
megfelelő egységes tájékoztatást 
tartalmazzon.

Or. en

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a kötelezettség nem vonatkozik arra, 
ha a nemzeti jog a teljes hiteldíjmutató 
feltüntetését írja elő az olyan 
hitelmegállapodásokra vagy közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatásokra 
vonatkozó reklámokban, amelyben nem 
szerepel az első albekezdés értelmében vett 
kamatláb vagy a hitelnek a fogyasztó által 
viselt bármilyen költségére vonatkozó 
bármilyen számadat.

törölve

Or. en

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) feltűnő, jól látható figyelmeztetés, 
amely a „figyelmeztetés: a hitelfelvétel 
pénzbe kerül” kifejezés használatával 
felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy 
a hitelfelvétel pénzbe kerül;

Or. en
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Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) kamatmentes fogyasztói hitel vagy 
a hitel futamidejének egy bizonyos 
időszakában nulla százalékos promóciós 
kamatozású hitel esetében az ezen időszak 
alatt a nem időben teljesített fizetések 
miatt esedékes büntető kamatok, valamint 
a kamatláb tekintetében a kamatmentes 
időszak lejárta után bekövetkező 
változások;

Or. en

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) az elmaradt fizetések lehetséges 
következményeire vonatkozó információk, 
beleértve a késedelmes fizetések esetén 
alkalmazandó kamatokat és díjakat is;

Or. en

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a szabályozástechnikai 
standardok elfogadása, illetve szükség 
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esetén módosítása céljából, amelyben 
meghatározza az e cikk (2) bekezdése első 
albekezdésének fa) pontjában említett 
figyelmeztetés pontos szövegét, 
megjelenítését és formátumát. E 
szabályozástechnikai standardokat az 
1093/2010/EK rendelet 10–14. cikkével 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Bankhatóság (EBH) 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgoz ki az első albekezdés fa) pontjában 
említett figyelmeztetés pontos szövegének, 
megjelenítésének és formátumának 
meghatározása céljából, amelyeket 
[dátum beillesztendő]-ig benyújt a 
Bizottságnak. Az EBH felülvizsgálja a 
szabályozástechnikai 
standardtervezeteket, valamint szükség 
esetén további szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyeket 
első alkalommal [dátum beillesztendő]-ig, 
majd azt követően kétévente benyújt a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden más esetben az első albekezdés c), 
f) és fc) pontjában felsorolt információkat 
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jól láthatóan és az összes többi 
információhoz képest nagyobb 
formátumban kell feltüntetni.

Or. en

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a 
szabályozástechnikai standardok 
elfogadása, illetve szükség esetén 
módosítása céljából, amelyben 
meghatározza az e cikk szerinti 
reklámokban feltüntetendő szabványos 
információk tartalmával, formátumával és 
megjelenítésével kapcsolatos részleteket. E 
szabályozástechnikai standardokat az 
1093/2010/EK rendelet 10–14. cikkével 
összhangban kell elfogadni.
Az Európai Bankhatóság (EBH) 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgoz ki az e cikk szerinti reklámokban 
feltüntetendő szabványos információk 
tartalmával, formátumával és 
megjelenítésével kapcsolatos részletek 
meghatározása céljából, amelyeket 
[dátum beillesztendő]-ig benyújt a 
Bizottságnak. Az EBH felülvizsgálja a 
szabályozástechnikai 
standardtervezeteket, valamint szükség 
esetén további szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki az e cikk 
szerinti reklámokban feltüntetendő 
szabványos információk tartalmával, 
formátumával és megjelenítésével 
kapcsolatos részletek meghatározása 
céljából, amelyeket első alkalommal 
[dátum beillesztendő]-ig, majd azt 
követően kétévente benyújt a 
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Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A hitelmegállapodásra vonatkozó 
reklámoknál nem használható 
profilalkotás, és az ilyen reklámozás nem 
történhet személyre szabottan. Csak 
standard ajánlatok reklámozhatók.

Or. en

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A tagállamok megtiltják a 
fogyasztóihitel-termékekre vonatkozó 
olyan reklámot, amely:
a) túlzottan eladósodott fogyasztókat 
ösztönöz hitelfelvételre;
b) kiemeli a hitelhez jutás 
egyszerűségét vagy gyorsaságát;
c) azt állítja, hogy a promóció 
feltétele a hitelfelvétel;
d) meghatározza, hogy a fennálló 
hitelszerződések vagy az adatbázisokban 
nyilvántartott hitelek csak kis mértékben 
vagy egyáltalán nem befolyásolják a 
hitelkérelem elbírálását;
e) azt sugallja, hogy a 
hitelmegállapodásoknak köszönhetően 
sikerek érhetők el, társadalmilag lehet 
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érvényesülni vagy bizonyos készségekre 
lehet szert tenni;
f) három hónapnál hosszabb 
„tőketörlesztési moratóriumot” kínál a 
törlesztőrészletek fizetésére.

Or. en

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy a hitelezőnek 
és adott esetben a hitelközvetítőnek vagy a 
közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatónak a fogyasztó 
rendelkezésére kell bocsátania a különböző 
ajánlatok összehasonlításához szükséges 
információkat annak érdekében, hogy a 
fogyasztó megalapozott döntést hozhasson 
arról, hogy a hitelező vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltató által kínált 
hitelfeltételek és adott esetben a fogyasztó 
által kifejezett preferenciák és nyújtott 
információk alapján megkösse-e a 
hitelmegállapodást vagy közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatásokat. Az 
ilyen szerződéskötést megelőző 
tájékoztatást legalább egy nappal azt 
megelőzően kell biztosítani a fogyasztó 
részére, amikortól kezdve a fogyasztó 
bármilyen hitelmegállapodáshoz vagy -
ajánlat, illetve közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatási megállapodáshoz vagy 
arra vonatkozó ajánlathoz kötve van.

A tagállamok előírják, hogy a hitelezőnek 
és adott esetben a hitelközvetítőnek vagy a 
közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatónak a fogyasztó 
rendelkezésére kell bocsátania a különböző 
ajánlatok összehasonlításához szükséges 
információkat annak érdekében, hogy a 
fogyasztó megalapozott döntést hozhasson 
arról, hogy a hitelező vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltató által kínált 
hitelfeltételek és adott esetben a fogyasztó 
által kifejezett preferenciák és nyújtott 
információk alapján megkösse-e a 
hitelmegállapodást vagy közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatásokat. Az 
ilyen szerződéskötést megelőző 
tájékoztatást legalább egy nappal azt 
megelőzően kell biztosítani a fogyasztó 
részére, amikortól kezdve a fogyasztó 
bármilyen hitelmegállapodáshoz vagy -
ajánlat, illetve közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatási megállapodáshoz vagy 
arra vonatkozó ajánlathoz kötve van, 
ideértve azt is, ha távközlési eszközöket 
vesznek igénybe.

Or. en



PR\1238734HU.docx 33/71 PE696.560v01-00

HU

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Abban az esetben, ha az első 
albekezdésben említett, szerződéskötést 
megelőző tájékoztatásra kevesebb mint 
egy nappal azt megelőzően kerül sor, 
amikortól kezdve a fogyasztó a 
hitelmegállapodáshoz, közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatáshoz vagy -
ajánlathoz, illetve közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatási megállapodáshoz vagy 
azokra vonatkozó ajánlathoz kötve van, a 
tagállamok előírják, hogy a hitelezőnek és 
adott esetben a hitelközvetítőnek vagy a 
közösségi hitelfinanszírozási 
hitelszolgáltatónak nyomtatott formában 
vagy más tartós adathordozón emlékeztetőt 
kell küldenie a fogyasztó részére a 
hitelmegállapodástól vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatásoktól való 
elállás lehetőségéről és az elállás esetén 
követendő eljárásról, a 26. cikkel 
összhangban. Ezt az emlékeztetőt 
legkésőbb a hitelmegállapodás vagy a 
közösségi finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodás megkötését vagy a 
hitelajánlat elfogadását követő egy napon 
belül a fogyasztó rendelkezésére kell 
bocsátani.

A tagállamok előírják, hogy a hitelezőnek 
és adott esetben a hitelközvetítőnek vagy a 
közösségi hitelfinanszírozási 
hitelszolgáltatónak nyomtatott formában 
vagy más tartós adathordozón emlékeztetőt 
kell küldenie a fogyasztó részére a 
hitelmegállapodástól vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatásoktól való 
elállás lehetőségéről és az elállás esetén 
követendő eljárásról, a 26. cikkel 
összhangban. Ezt az emlékeztetőt 
legkésőbb a hitelmegállapodás vagy a 
közösségi finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodás megkötését vagy a 
hitelajánlat elfogadását követő egy napon 
belül a fogyasztó rendelkezésére kell 
bocsátani.

Or. en

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett, 
szerződéskötést megelőző tájékoztatást 
nyomtatott formában vagy más tartós 

(2) Az (1) bekezdésben említett, 
szerződéskötést megelőző tájékoztatást 
nyomtatott formában vagy más tartós 
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adathordozón, az I. mellékletben 
meghatározott „Szabványos európai 
fogyasztóihitel-tájékoztató” című 
formanyomtatvány segítségével kell 
nyújtani, és a formanyomtatványban 
feltüntetett minden információnak 
egyformán jól láthatónak kell lennie. A 
hitelező a „„Szabványos európai 
fogyasztóihitel-tájékoztató” című 
formanyomtatvány átadásával teljesíti az e 
bekezdés, valamint a 2002/65/EK irányelv 
3. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti 
tájékoztatási követelményeket.

adathordozón, az I. mellékletben 
meghatározott „Szabványos európai 
fogyasztóihitel-tájékoztató” című 
formanyomtatvány segítségével kell 
nyújtani, és a formanyomtatványban 
feltüntetett minden információnak 
egyformán jól láthatónak kell lennie. A 
hitelező a „„Szabványos európai 
fogyasztóihitel-tájékoztató” című 
formanyomtatvány átadásával teljesíti az e 
bekezdés, valamint a 2002/65/EK irányelv 
3. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti 
tájékoztatási követelményeket. A 
szerződéskötést megelőző tájékoztatás 
folyamán különös figyelmet kell fordítani 
a fogyatékossággal élő személyek 
igényeire.

Or. en

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) a fizetés elmulasztása vagy a 
késedelmes fizetés következményeire 
vonatkozó figyelmeztetés;

n) a fizetés elmulasztása vagy a 
késedelmes fizetés következményeire 
vonatkozó figyelmeztetés és magyarázat, 
beleértve a kapcsolódó költségeket is;

Or. en

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

s) a fogyasztónak a (8) bekezdésben 
meghatározott azon joga, hogy kérelemre 
díjmentesen rendelkezésére bocsássák a 
hitelmegállapodás-tervezetnek vagy a 

s) a fogyasztónak a (8) bekezdésben 
meghatározott azon joga, hogy díjmentesen 
rendelkezésére bocsássák a 
hitelmegállapodás-tervezetnek vagy a 
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közösségi finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodás tervezetének egy példányát a 
joga; feltéve, hogy a kérés közlésének 
időpontjában a hitelező kész megkötni a 
fogyasztóval hitelmegállapodást vagy 
közösségi finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodást;

közösségi finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodás tervezetének egy példányát a 
joga; feltéve, hogy a kérés közlésének 
időpontjában a hitelező kész megkötni a 
fogyasztóval hitelmegállapodást vagy 
közösségi finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodást;

Or. en

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Szabványos európai 
fogyasztóihitel-tájékoztató” című 
formanyomtatványnak a fogyasztó 
rendelkezésére bocsátásával egyidejűleg a 
hitelező, és adott esetben a hitelközvetítő 
vagy a közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltató a fogyasztó rendelkezésére 
bocsátja a II. mellékletben meghatározott, 
„az európai fogyasztói hitelre vonatkozó 
szabványos összefoglaló” című 
formanyomtatványt, amely a 
szerződéskötést megelőző tájékoztatást 
tartalmaz az alábbiak vonatkozásában:

(4) A szerződéskötést megelőző 
tájékoztatást jól láthatóan el kell helyezni 
a „Szabványos európai fogyasztóihitel-
tájékoztató” című formanyomtatvány 
elején:

Or. en

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a késedelmes fizetés esetén 
felmerülő költségek.

f) a fizetés elmulasztása vagy a 
késedelmes fizetés következményeire 
vonatkozó figyelmeztetés és magyarázat, 
beleértve a kapcsolódó költségeket is;
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Or. en

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az elállási jogra vonatkozó 
tájékoztatás.

Or. en

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az európai fogyasztói hitelre vonatkozó 
szabványos összefoglaló” című, és a 
„„Szabványos európai fogyasztóihitel-
tájékoztató” című formanyomtatványon 
feltüntetett információknak egymással 
összhangban kell lenniük. A 
formanyomtatványoknak jól 
olvashatóknak kell lenniük, és figyelembe 
kell venniük annak az adathordozónak a 
műszaki korlátait, amelyen azt 
megjelenítik. Az információkat megfelelő 
és alkalmas módon kell a különböző 
csatornákon megjeleníteni.

„Az európai fogyasztói hitelre vonatkozó 
szabványos összefoglaló” című 
formanyomtatványon feltüntetett 
információknak jól olvashatóknak kell 
lenniük, és figyelembe kell venniük annak 
az adathordozónak a műszaki korlátait, 
amelyen azt megjelenítik. Az 
információkat megfelelő és alkalmas 
módon kell a különböző csatornákon 
megjeleníteni.

Or. en

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a szabályozástechnikai 
standardok az 1093/2010/EU rendelet 10–
14. cikkével összhangban történő 
elfogadása, illetve szükség esetén 
módosítása céljából, amelyben 
meghatározza a „Szabványos európai 
fogyasztóihitel-tájékoztató” című 
formanyomtatvány formátumát és 
megjelenését.

Or. en

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Bankhatóság (EBH) 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgoz ki a „Szabványos európai 
fogyasztóihitel-tájékoztató” című 
formanyomtatvány formátumának és 
megjelenésének meghatározása céljából, 
amelyeket [dátum beillesztendő]-ig 
benyújt a Bizottságnak, majd ezt követően 
kétévente felülvizsgál.

Or. en

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bármely további olyan tájékoztatást, 
amelyet a hitelező a fogyasztónak nyújthat, 

Bármely további olyan tájékoztatást, 
amelyet a hitelező a fogyasztónak nyújthat, 
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külön dokumentumban kell megadni, 
amely a „„Szabványos európai 
fogyasztóihitel-tájékoztató”, illetve „Az 
európai fogyasztói hitelre vonatkozó 
szabványos összefoglaló” című 
formanyomtatványhoz mellékelhető.

jól olvashatóan és külön dokumentumban 
kell megadni, amely a „Szabványos 
európai fogyasztóihitel-tájékoztató” című 
formanyomtatványhoz mellékelhető.

Or. en

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (3) bekezdéstől eltérve, a 
2002/65/EK irányelv 3. cikkének 
(3) bekezdése szerinti, távbeszélőn 
keresztül történő kapcsolattartás esetében 
a pénzügyi szolgáltatás fő jellemzőinek 
ezen irányelv 3. cikke (3) bekezdése b) 
pontjának második francia bekezdése 
szerinti ismertetése tartalmazza legalább 
az e cikk (3) bekezdésének c), d), e), f) és 
i) pontjában említett elemeket, valamint a 
teljes hiteldíjmutatót egy reprezentatív 
példával szemléltetve, továbbá a fogyasztó 
által fizetendő teljes összeget.

törölve

Or. en

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha a megállapodást a fogyasztó 
kérésére olyan távközlő eszköz 
használatával kötötték, amely nem teszi 
lehetővé az e cikknek megfelelő 
tájékoztatást, a hitelező és adott esetben a 
hitelközvetítő vagy a közösségi 

(7) Ha a megállapodást a fogyasztó 
kérésére olyan távközlő eszköz 
használatával kötötték, amely nem teszi 
lehetővé az e cikknek megfelelő 
tájékoztatást, a hitelező és adott esetben a 
hitelközvetítő vagy a közösségi 
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finanszírozási hitelszolgáltató a 
hitelmegállapodás vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodás megkötését követően 
haladéktalanul megküldi a fogyasztó 
részére a „Szabványos európai 
fogyasztóihitel-tájékoztató” és „Az európai 
fogyasztói hitelre vonatkozó szabványos 
összefoglaló” című formanyomtatványt.

finanszírozási hitelszolgáltató a 
hitelmegállapodás vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodás megkötését követően 
haladéktalanul megküldi a fogyasztó 
részére a „Szabványos európai 
fogyasztóihitel-tájékoztató” című 
formanyomtatványt.

Or. en

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden olyan esetben, amikor a 
megállapodást a fogyasztó kérésére 
távközlési eszközök igénybevételével 
kötötték, a megállapodást és minden 
egyéb közösen biztosított dokumentumot 
mindig olyan formában kell a fogyasztó 
rendelkezésére bocsátani, amely lehetővé 
teszi azok automatizált beolvasását és 
annak érdekében végzett jogi értékelését, 
hogy azok megfelelnek-e ezen 
irányelvnek, valamint a tisztességtelen 
szerződéses feltételekről szóló uniós 
jogszabályoknak és a személyes adatok 
védelméről szóló jogszabályoknak.

Or. en

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A fogyasztó kérésére a hitelező, és 
adott esetben a hitelközvetítő vagy a 

(8) A hitelező, és adott esetben a 
hitelközvetítő vagy a közösségi 
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közösségi finanszírozási hitelszolgáltató a 
„Szabványos európai fogyasztóihitel-
tájékoztató”, illetve „Az általános európai 
fogyasztói hitelre vonatkozó szabványos 
összefoglaló” című formanyomtatvány 
mellett díjmentesen a fogyasztó 
rendelkezésére bocsátja a 
hitelmegállapodás-tervezet vagy a 
közösségi finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodás tervezetének egy példányát, 
feltéve, hogy a kérés közlésének 
időpontjában a hitelező kész megkötni a 
fogyasztóval a hitelmegállapodást vagy a 
közösségi finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodást.

finanszírozási hitelszolgáltató a 
„Szabványos európai fogyasztóihitel-
tájékoztató” című formanyomtatvány 
mellett díjmentesen a fogyasztó 
rendelkezésére bocsátja a 
hitelmegállapodás-tervezet vagy a 
közösségi finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodás tervezetének egy példányát, 
feltéve, hogy a kérés közlésének 
időpontjában a hitelező kész megkötni a 
fogyasztóval a hitelmegállapodást vagy a 
közösségi finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodást. Hitellel kapcsolatos 
ajánlattétel esetén a hitelező annak 
fogyasztó általi kézhezvételtől számított 
legalább 14 napig köteles fenntartani az 
ajánlat feltételeit.

Or. en

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E cikk nem alkalmazandó a 
hitelközvetítőként kisegítő tevékenység 
keretében eljáró eladókra és 
szolgáltatókra. Ez nem érinti a hitelező, 
vagy adott esetben a hitelközvetítő vagy a 
közösségi finanszírozási hitelszolgáltató 
annak biztosítására irányuló 
kötelezettségét, hogy a fogyasztó megkapja 
az e cikkben említett, szerződéskötést 
megelőző tájékoztatást.

törölve

Or. en

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az „Európai fogyasztóihitel-
tájékoztató” című formanyomtatványnak 
a fogyasztó rendelkezésére bocsátásával 
egyidejűleg a hitelező és adott esetben a 
hitelközvetítő a fogyasztó rendelkezésére 
bocsátja a II. mellékletben meghatározott, 
„Az általános európai fogyasztói hitelre 
vonatkozó szabványos összefoglaló” című 
formanyomtatványt.

törölve

Or. en

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az „Európai fogyasztóihitel-
tájékoztató” és „Az Európai fogyasztói 
hitelre vonatkozó szabványos 
összefoglaló” című formanyomtatványon 
feltüntetett információknak 
következetesnek kell lenniük. A 
formanyomtatványoknak jól olvashatóknak 
kell lenniük, és figyelembe kell venniük 
annak az adathordozónak a műszaki 
korlátait, amelyen azt megjelenítik. Az 
információkat megfelelő és alkalmas 
módon kell a különböző csatornákon 
megjeleníteni.

(4) Az „Európai fogyasztóihitel-
tájékoztató” című formanyomtatványon 
feltüntetett információknak 
következetesnek kell lenniük. A 
formanyomtatványoknak jól olvashatóknak 
kell lenniük, és figyelembe kell venniük 
annak az adathordozónak a műszaki 
korlátait, amelyen azt megjelenítik. Az 
információkat megfelelő és alkalmas 
módon kell a különböző csatornákon 
megjeleníteni.

Or. en

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A fogyasztó kérésére a hitelező és 
adott esetben a hitelközvetítő az „Európai 
fogyasztóihitel-tájékoztató” és „Az európai 
fogyasztói hitelre vonatkozó szabványos 
összefoglaló” című formanyomtatvány 
mellett díjmentesen a fogyasztó 
rendelkezésére bocsátja a 
hitelmegállapodás-tervezet egy példányát, 
feltéve, hogy a kérés közlésének 
időpontjában a hitelező kész megkötni a 
fogyasztóval a hitelmegállapodást.

(6) A fogyasztó kérésére a hitelező és 
adott esetben a hitelközvetítő az „Európai 
fogyasztóihitel-tájékoztató” című 
formanyomtatvány mellett díjmentesen a 
fogyasztó rendelkezésére bocsátja a 
hitelmegállapodás-tervezet egy példányát, 
feltéve, hogy a kérés közlésének 
időpontjában a hitelező kész megkötni a 
fogyasztóval a hitelmegállapodást.

Or. en

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok kiigazíthatják az (1) 
bekezdésben említett, arra vonatkozó 
követelményt, hogy a magyarázatokat 
hogyan, milyen terjedelemben kell 
megadni a következőkkel kapcsolatban:

törölve

a) a hitelajánlat nyújtásának 
körülményei;
b) a hitelajánlat címzettje;
c) az ajánlott hitel jellege.

Or. en

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy a hitelezők, a A tagállamok előírják, hogy a hitelezők, a 
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hitelközvetítők és a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatók 
tájékoztassák a fogyasztókat, amikor 
profilalkotáson vagy a személyes adatok 
más automatizált feldolgozásán alapuló, 
személyre szabott ajánlatot nyújtanak 
számukra.

hitelközvetítők és a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatók 
megszerezzék a fogyasztók hozzájárulását 
és tájékoztassák a fogyasztókat, amikor a 
személyes adatok automatizált 
feldolgozásán alapuló, személyre szabott 
ajánlatot nyújtanak számukra.

Or. en

Módosítás 64

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen személyre szabott ajánlat 
kizárólag a fogyasztó pénzügyi és 
gazdasági körülményeire vonatkozó, a 18. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
információkon alapulhat.

Or. en

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok engedélyezhetik a 
hitelezők vagy a közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatók számára, hogy a 
fogyasztótól – az arányossági 
megfontolásokat figyelembe véve – a 
hitelmegállapodáshoz vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatásokhoz 
kapcsolódó releváns biztosítási szerződés 
megkötését követeljék meg. Ilyen 
esetekben a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a hitelező vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltató a fogyasztó 
részére tett hitelajánlat feltételeinek 

(4) A tagállamok engedélyezhetik a 
hitelezők vagy a közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatók számára, hogy a 
fogyasztótól – az arányossági 
megfontolásokat figyelembe véve – a 
hitelmegállapodáshoz vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatásokhoz 
kapcsolódó releváns biztosítási szerződés 
megkötését követeljék meg. Ilyen 
esetekben a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a hitelező vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltató a fogyasztó 
részére tett hitelajánlat feltételeinek 
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módosítása nélkül köteles legyen elfogadni 
az általa előnyben részesített szolgáltatótól 
eltérő szolgáltató biztosítási termékét is, 
amennyiben az a hitelező vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltató által javasolt 
biztosításéval egyenértékű garanciát jelent.

módosítása nélkül köteles legyen elfogadni 
az általa előnyben részesített szolgáltatótól 
eltérő szolgáltató biztosítási termékét is, 
amennyiben az a hitelező vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltató által javasolt 
biztosításéval egyenértékű garanciát jelent. 
Ilyen körülmények között a biztosítási 
kötvény esetében kerülni kell a korlátozó 
feltételek előírását, amennyiben a már 
meglévő egészségügyi feltételekkel 
kapcsolatos konkrét követelmények 
teljesülnek (ideértve a ráktúlélőkre 
vonatkozó, „elfeledtetéshez való joggal” 
kapcsolatos kritériumot). A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a bizonyos 
betegségekből kigyógyult személyek 
számára egyenlő hozzáférést biztosítsanak 
a biztosítási kötvényekhez.

Or. en

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelezők, a hitelközvetítők és a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatók az 
alapértelmezett opciók alapján ne 
vélelmezzék a fogyasztó hozzájárulását a 
bemutatott járulékos szolgáltatások 
megvásárlásához. Az alapértelmezett 
opciók magukban foglalják az előre 
kipipált jelölőnégyzeteket is.

(1) A tagállamok megtiltják, hogy a 
hitelezők, a hitelközvetítők és a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatók olyan 
alapértelmezett opciókat használjanak, 
amelyek alapján a fogyasztó 
fogyasztóihitel-termékek vagy járulékos 
szolgáltatások megvásárlásához való 
hozzájárulását vélelmezik. Az 
alapértelmezett opciók magukban foglalják 
az előre kipipált jelölőnégyzeteket is.

Or. en

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés



PR\1238734HU.docx 45/71 PE696.560v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A fogyasztóknak a bemutatott 
járulékos szolgáltatások megvásárlásához 
jelölőnégyzeteken keresztül történő 
hozzájárulásának egy egyértelmű 
megerősítő aktusnak kell lennie, amely 
önkéntes, konkrét, megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 
kinyilvánítása annak, hogy a fogyasztó 
egyetért a jelölőnégyzetek tartalmával és 
lényegével.

(2) A fogyasztóknak a bemutatott 
fogyasztóihitel-termékek vagy járulékos 
szolgáltatások megvásárlásához 
jelölőnégyzeteken keresztül történő 
hozzájárulásának egy egyértelmű 
megerősítő aktusnak kell lennie, amely 
önkéntes, konkrét, megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 
kinyilvánítása annak, hogy a fogyasztó 
egyetért a jelölőnégyzetek tartalmával és 
lényegével.

Or. en

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A hallgatás vagy valamely 
magatartástól történő tartózkodás nem 
minősül hozzájárulásnak.

Or. en

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelképesség vizsgálatához szükséges 
adatok és információk a következőkre 
korlátozódnak:
a) fizetési számlára vonatkozó friss 
adatok;
b) naprakész adatok az összes 
fennálló hitelről és a hátralékokról;
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c) jövedelemmel és juttatásokkal 
kapcsolatos adatok;
d) rendszeres kiadásokkal 
kapcsolatos adatok;
e) a hitel futamideje alatt a 
jövedelemben (például a fogyasztó 
foglalkoztatási helyzetében bekövetkező 
változások miatt) bekövetkező ismert vagy 
várható változásokra vonatkozó 
információk;
f)  a hitel futamideje alatt a kiadások 
tekintetében bekövetkező ismert vagy 
várható változásokra vonatkozó 
információk;
g) adott esetben a hitelfelvevő 
háztartásának összetétele, valamint adott 
esetben a fogyasztói hitelszerződés 
társaláírójának fizetési számlái.

Or. en

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelezők, hitelközvetítők vagy a 
nevükben eljáró harmadik felek az (EU) 
2016/679 rendelet (általános adatvédelmi 
rendelet) 9. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban a hitelképesség vizsgálata 
céljából nem kérhetnek, gyűjthetnek vagy 
kezelhetnek olyan fogyasztói 
információkat vagy adatokat, amelyek 
nem kapcsolódnak az e bekezdés 1a. 
albekezdésében felsorolt adatokhoz. A 
hitelképességi vizsgálat céljából nem 
kezelhetők, illetve nem használhatók fel a 
faji vagy etnikai származásra, politikai 
véleményre, vallási vagy világnézeti 
meggyőződésre vagy szakszervezeti 
tagságra utaló adatok, az egészségügyi 
adatok vagy a természetes személyek 
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szexuális életére vagy szexuális 
irányultságára vonatkozó adatok. 
Ezenkívül az említett értékelésnek 
elegendő információn kell alapulnia 
ahhoz, hogy a fogyasztó háztartási 
költségvetését megfelelően értékelni 
lehessen. Az értékelés nem alapulhat 
pusztán a fogyasztó hiteltörténetén (a 
korábbi hátralékokra és nemteljesítésre 
vonatkozó információkon).

Or. en

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a 
szabályozástechnikai standardok 
elfogadása, illetve szükség esetén 
módosítása céljából, amelyben 
meghatározza az e cikk (2) bekezdése 
alapján értékelendő adatokra vonatkozó 
korlátozásokat. E szabályozástechnikai 
standardokat a 1093/2010/EK rendelet 
10–14. cikkével összhangban kell 
elfogadni.
Az Európai Bankhatóság (EBH) 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgoz ki az e cikk (2) bekezdése alapján 
értékelendő adatokra vonatkozó 
korlátozások meghatározása céljából, 
amelyeket [dátum beillesztendő]-ig 
benyújt a Bizottságnak. Az EBH 
felülvizsgálja a szabályozástechnikai 
standardtervezeteket, valamint szükség 
esetén további szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki az e cikk 
(2) bekezdése alapján értékelendő 
adatokra vonatkozó korlátozások 
meghatározása céljából, amelyeket első 
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alkalommal [dátum beillesztendő]-ig, 
majd azt követően kétévente benyújt a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelező vagy a közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltató megfelelően dokumentálja 
a vonatkozó körülményeket, ami magában 
foglalja a fogyasztó hiteltörlesztési 
képességének értékelését is. A fogyasztó 
részére reális hiteltörlesztési tervet kell 
benyújtani.

Or. en

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelezőket vagy a közösségi finanszírozási 
szolgáltatókat felelősségre vonják és 
megfelelő szankciókkal sújtsák a fent 
említett rendelkezések megsértése esetén. 
A fogyasztók számára hozzáférést kell 
biztosítani az arányos és hatékony 
jogorvoslatokhoz, beleértve az általuk 
elszenvedett kár megtérítését is. E 
jogorvoslatok nem érintik az uniós vagy a 
nemzeti jog alapján a fogyasztók számára 
rendelkezésre álló egyéb jogorvoslatok 
alkalmazását.

Or. en
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Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a hitelképességi 
vizsgálat profilalkotás vagy a személyes 
adatok más automatizált feldolgozásának 
alkalmazásával jár, a tagállamok 
biztosítják, hogy a fogyasztó jogosult 
legyen arra, hogy:

(6) Amennyiben a hitelképességi 
vizsgálat profilalkotás vagy a személyes 
adatok más automatizált vagy félig 
automatizált feldolgozásának 
alkalmazásával jár, a tagállamok 
biztosítják, hogy a hitelező vagy a 
közösségi finanszírozási szolgáltató erről 
tájékoztassa a fogyasztót, valamint a 
fogyasztó jogosult legyen arra, hogy:

Or. en

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 6 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hitelezőtől vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatótól 
egyértelmű magyarázatot kérjen a 
hitelképességi vizsgálatról, többek között a 
személyes adatok automatizált kezelésének 
logikájáról és kockázatairól, valamint 
annak jelentőségéről és a döntésre 
gyakorolt hatásáról;

b) a hitelezőtől vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatótól 
egyértelmű magyarázatot kérjen a 
fogyasztó egyéni körülményeihez igazodó 
hitelképességi vizsgálatról, többek között:

i. a személyes adatok automatizált 
kezelésének logikájáról és kockázatairól, 
valamint annak jelentőségéről és a döntésre 
gyakorolt hatásáról;  
ii. a vizsgálat keretében feldolgozott 
adatok kategóriáiról és az egyes 
kategóriák döntés során való 
súlyozásáról;

Or. en
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Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 6 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) felvilágosítást kapjon a döntés 
vitatására szolgáló eljárásról.

Or. en

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelkérelem elutasítása esetén a hitelező 
vagy a közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltató köteles haladéktalanul 
tájékoztatni a fogyasztót az elutasításról, és 
adott esetben arról, hogy a hitelképesség 
értékelése automatizált adatfeldolgozáson 
alapul.

(7) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelkérelem elutasítása esetén a hitelező 
vagy a közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltató köteles haladéktalanul 
tájékoztatni a fogyasztót az elutasításról, és 
az elutasítás indokolását papíron vagy 
más tartós adathordozón rendelkezésre 
kell bocsátani. adott esetben a hitelezőnek 
vagy a közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatónak haladéktalanul 
tájékoztatnia kell a fogyasztót arról, hogy a 
hitelképesség értékelése automatizált 
adatfeldolgozáson alapul, ideértve a 
fogyasztó emberi beavatkozáshoz való 
jogával és a döntés vitatására szolgáló 
eljárással kapcsolatos tájékoztatást is.

Or. en

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 9 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az olyan tagállamok, amelyekben 
jogszabály már most is előírja, hogy a 
hitelezők vagy a közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatók a vonatkozó adatbázisban 
végzett keresés alapján vizsgálják meg a 
fogyasztó hitelképességét, fenntarthatják 
ezt az előírást.

(9) Az olyan tagállamok, amelyekben 
jogszabály már most is előírja, hogy a 
hitelezők vagy a közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatók a vonatkozó adatbázisban 
végzett keresés alapján vizsgálják meg a 
fogyasztó hitelképességét, fenntarthatják 
ezt az előírást. Az értékelésnek azonban 
elegendő információn kell alapulnia 
ahhoz, hogy a fogyasztó háztartási 
költségvetését megfelelően értékelni 
lehessen. A vizsgálat nem alapulhat 
pusztán a fogyasztó hiteltörténetén (a 
korábbi hátralékokra és nemteljesítésre 
vonatkozó információkon).

Or. en

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Nyílt végű hitelmegállapodások 
vagy közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatási megállapodások 
esetében a hitelező vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltató legalább 
kétévente értékeli az eredeti hitelképességi 
vizsgálat helytállóságát. A hiteltörlesztési 
ütemtervet ennek megfelelően ki kell 
igazítani. 

Or. en

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
adatbázisoknak legalább a fogyasztók 
fizetési késedelmeire vonatkozó 
információkat kell tartalmazniuk.

(3) Az (1) bekezdésben említett 
adatbázisok csak a fogyasztók összes 
hiteltörlesztési hátralékára, az érintett 
hitel jellegére és a hitelező személyére 
vonatkozó információkat tartalmazhatják. 
Az adatbázis-szolgáltatók semmilyen más 
információt nem gyűjthetnek.

Or. en

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az illetékes nemzeti hatóságok 
rendszeresen ellenőrzik a területükön 
használt adatbázisokkal kapcsolatos 
eljárásokat és az abban szereplő 
információkat annak értékelése 
érdekében, hogy azok megfelelnek-e ezen 
irányelvnek.

Or. en

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A tagállamok biztosítják, hogy 
hatékony panasztételi eljárások és peren 
kívüli vitarendezési mechanizmusok 
álljanak rendelkezésre annak érdekében, 
hogy megkönnyítsék a fogyasztók 
számára, hogy kifogással éljenek a 
területükön használt adatbázisok 
működését és tartalmát illetően, beleértve 
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az adatbázisokban végzett keresések 
eredményével kapcsolatos kifogásokat is.

Or. en

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Az adatbázis-szolgáltatóknak 
annak biztosítására szolgáló 
folyamatokkal kell rendelkezniük, hogy az 
adatbázisukban szereplő információk 
naprakészek és pontosak legyenek. A 
tagállamok biztosítják, hogy harminc 
napon belül értesítik a fogyasztókat a 
negatív hiteladatok adatbázisban történő 
rögzítéséről, és az (EU) 2016/679 
rendelettel (általános adatvédelmi 
rendelettel) összhangban tájékoztatják 
őket a betekintéshez, helyesbítéshez, 
törléshez és kifogás benyújtásához való 
joguk gyakorlásának lehetőségéről.

Or. en

Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
hitelmegállapodásokat vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodásokat nyomtatott formában 
vagy más tartós adathordozón kell 
elkészíteni, és valamennyi szerződő félnek 
meg kell megkapnia a hitelmegállapodás 
vagy a közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatási megállapodás egy 

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
hitelmegállapodásokat vagy a közösségi 
finanszírozási hitelszolgáltatási 
megállapodásokat nyomtatott formában 
vagy más tartós adathordozón kell 
elkészíteni, és valamennyi szerződő félnek 
meg kell megkapnia a hitelmegállapodás 
vagy a közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatási megállapodás egy 
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példányát. példányát. A megállapodás rendelkezésre 
bocsátásához használt adathordozót 
illetően különös figyelmet kell fordítani a 
fogyatékossággal élő személyek 
rendelkezésére bocsátott 
megállapodásokra.

Or. en

Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az új referencia-kamatlábra 
vonatkozó tájékoztatás a hitelező vagy a 
közösségi finanszírozási hitelszolgáltató 
hivatali helyiségében is hozzáférhető.

d) az új referencia-kamatlábra 
vonatkozó tájékoztatás a hitelező vagy a 
közösségi finanszírozási hitelszolgáltató 
hivatali helyiségében és weboldalán is 
hozzáférhető.

Or. en

Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a hitelt 
folyószámlahitel formájában nyújtották, a 
tagállamok előírják, hogy a hitelező a 
hitelmegállapodás teljes időtartama alatt 
rendszeresen tájékoztassa a fogyasztót 
számlakivonatok formájában, nyomtatott 
formában vagy más tartós adathordozón, 
amely a következő elemeket tartalmazza:

(1) Amennyiben a hitelt 
folyószámlahitel formájában nyújtották, a 
tagállamok előírják, hogy a hitelező a 
hitelmegállapodás teljes időtartama alatt 
havonta legalább egyszer tájékoztassa a 
fogyasztót számlakivonatok formájában, 
nyomtatott formában vagy más tartós 
adathordozón, amely a következő elemeket 
tartalmazza:

Or. en
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Módosítás 87

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a hitelt folyószámlahitel 
formájában nyújtották, a tagállamok 
előírják, hogy a hitelező a szóban forgó 
változás hatálybalépése előtt nyomtatott 
formában vagy más tartós adathordozón 
tájékoztassa a fogyasztót a hitelkamatláb 
vagy a fizetendő díjak emeléséről.

Amennyiben a hitelt folyószámlahitel 
formájában nyújtották, a tagállamok 
előírják, hogy a hitelező a szóban forgó 
változás hatálybalépése előtt legalább két 
munkanappal nyomtatott formában vagy 
más tartós adathordozón tájékoztassa a 
fogyasztót a hitelkamatláb vagy a fizetendő 
díjak emeléséről.

Or. en

Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelentős, egy hónapos időszakot 
meghaladó túllépés vonatkozásában a 
tagállamok előírják, hogy a hitelező – 
nyomtatott formában vagy más tartós 
adathordozón – haladéktalanul tájékoztassa 
a fogyasztót a következők mindegyikéről:

Két hetes időszakot meghaladó túllépés 
vonatkozásában a tagállamok előírják, 
hogy a hitelező – nyomtatott formában 
vagy más tartós adathordozón – 
haladéktalanul tájékoztassa a fogyasztót a 
következők mindegyikéről:

Or. en

Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendszeres túllépés esetén a hitelezőnek – 
amennyiben rendelkezésre áll – tanácsadási 
szolgáltatásokat kell kínálnia a 
fogyasztónak, vagy a fogyasztókat adott 

Rendszeres túllépés esetén a hitelezőnek – 
amennyiben rendelkezésre áll – 
díjmentesen tanácsadási szolgáltatásokat 
kell kínálnia a fogyasztónak, vagy a 
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esetben az adósságkezelési tanácsadások 
felé kell irányítania.

fogyasztókat adott esetben az 
adósságkezelési tanácsadások felé kell 
irányítania.

Or. en

Módosítás 90

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A túllépésért felszámított díjak 
nem haladhatják meg a túllépett összeg 
0,5 %-át. A hitelezők biztosítják, hogy a 
fogyasztót ezen irányelv valamennyi 
vonatkozó rendelkezésével összhangban 
tájékoztatják ezekről a díjakról. 

Or. en

Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett elállási jog 
minden esetben a hitelmegállapodás vagy 
a közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatási megállapodás 
megkötésétől számított három év és 14 
naptári nap elteltével elévül. Az elállási 
jog nem évül el, ha a fogyasztót egyáltalán 
nem tájékoztatták az elállási jogáról.

Or. en
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Módosítás 92

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező 
számára biztosított ellentételezés 
kiszámítása már a szerződéskötést 
megelőző fázisban is és a 
hitelmegállapodás teljesítése során 
minden esetben átlátható és a fogyasztók 
által érthető legyen.

Or. en

Módosítás 93

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A teljes hiteldíjmutató esetében 
figyelembe kell venni a hiteltermékkel 
együtt értékesített, azzal együtt 
értékesítésre ajánlott vagy azzal együtt 
értékesítésre javasolt kiegészítő 
biztosítások vagy egyéb pénzügyi termékek 
költségeit és díjait is.

Or. en

Módosítás 94

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hitelmegállapodásokra vagy a 
közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatásokra alkalmazandó 
kamatlábak;

törölve
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Or. en

Módosítás 95

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok további felső 
határértékeket vezethetnek be a rulírozó 
hitelkeretek tekintetében.

(2) A tagállamok további felső 
határértékeket vezethetnek be.

Or. en

Módosítás 96

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok tilalmakat vagy 
korlátozásokat vezethetnek be a hitelezők 
által a tagállamukban alkalmazott 
konkrét költségek vagy díjak 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 97

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják a hitelezők 
számára, hogy megfelelő politikákkal és 
eljárásokkal rendelkezzenek annak 
érdekében, hogy adott esetben 
erőfeszítéseket tegyenek a végrehajtási 
eljárás megindítása előtt történő észszerű 
átstrukturálás céljából. Az ilyen 

(1) A tagállamok előírják a hitelezők 
számára, hogy a végrehajtási eljárás 
megindítása vagy a hitel harmadik félre 
történő engedményezése előtt észszerű 
átstrukturálást végezzenek. Az ilyen 
átstrukturálási intézkedéseknek többek 
között figyelembe kell venniük a fogyasztó 
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átstrukturálási intézkedéseknek többek 
között figyelembe kell venniük a fogyasztó 
körülményeit, és többek között az alábbi 
lehetőségeket foglalhatják magukban:

körülményeit, és a következő lehetőségek 
közül legalább egyet magukban kell 
foglalniuk:

Or. en

Módosítás 98

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a kamatláb módosítása; iv. a kamatláb csökkentése;

Or. en

Módosítás 99

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A lehetséges intézkedéseknek az 
(1) bekezdés b) pontjában foglalt listája 
nem érinti a nemzeti jogban 
meghatározott szabályokat, és nem 
kötelezi a tagállamokat arra, hogy nemzeti 
jogukban ezen intézkedések 
mindegyikéről rendelkezzenek.

törölve

Or. en

Módosítás 100

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, (3) A tagállamok előírják, hogy 
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hogy amennyiben a hitelező a nemteljesítés 
miatt díjakat állapíthat meg és számíthat fel 
a fogyasztónak, e díjak összege ne lehessen 
magasabb annál az összegnél, amely a 
hitelezőnek a nemteljesítés miatt felmerült 
költségei megtérítéséhez szükséges.

amennyiben a hitelező a nemteljesítés miatt 
díjakat állapíthat meg és számíthat fel a 
fogyasztónak, e díjak összege ne lehessen 
magasabb annál az összegnél, amely a 
hitelezőnek a nemteljesítés miatt felmerült 
költségei megtérítéséhez szükséges. A 
tagállamok e díjak tekintetében felső 
határértéket vezetnek be.

Or. en

Módosítás 101

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok lehetővé tehetik, 
hogy a hitelezők nemteljesítés esetén 
további díjakat számítsanak fel a 
fogyasztónak. Ebben az esetben a 
tagállamok e díjak tekintetében felső 
határértéket vezetnek be.

törölve

Or. en

Módosítás 102

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy 
adósságkezelési tanácsadási szolgáltatások 
álljanak a fogyasztók rendelkezésére.

A tagállamok biztosítják, hogy 
adósságkezelési tanácsadási szolgáltatások 
álljanak a fogyasztók rendelkezésére. Az 
ilyen adósságkezelési tanácsadási 
szolgáltatásoknak függetlennek kell 
lenniük, és azokat ingyenesen kell a 
fogyasztók számára nyújtani.

Or. en
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Módosítás 103

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen adósságkezelési tanácsadási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek 
vagy magánszemélyeknek egyszerű eljárás 
keretében nyilvántartásba kell vetetniük 
magukat az illetékes nemzeti hatóságnál.

Or. en

Módosítás 104

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a szabályozástechnikai 
standardok elfogadása, illetve szükség 
esetén módosítása céljából, amelyben 
meghatározza az e cikk (1) bekezdése 
alapján az adósságkezelési tanácsadók 
által alkalmazandó gyakorlatokat annak 
biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók 
magas színvonalú adósságkezelési 
tanácsadáshoz jussanak. 

Or. en

Módosítás 105

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Bankhatóság (EBH) 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
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dolgoz ki az e cikk (1) bekezdése alapján 
az adósságkezelési tanácsadók által 
alkalmazandó gyakorlatok annak 
biztosítása érdekében történő 
meghatározása céljából, hogy a 
fogyasztók magas színvonalú 
adósságkezelési tanácsadáshoz jussanak, 
és azokat [dátum beillesztendő]-ig 
benyújtja a Bizottságnak. Az EBH 
felülvizsgálja a szabályozástechnikai 
standardtervezeteket, valamint szükség 
esetén további szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyeket 
első alkalommal [dátum beillesztendő]-ig, 
majd azt követően kétévente benyújt a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 106

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a szabályozástechnikai 
standardok elfogadása, illetve szükség 
esetén módosítása céljából, amelyben 
meghatározza az adósságkezelési 
tanácsadók képesítésére vonatkozó 
minimumkövetelményeket annak 
biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók 
magas színvonalú adósságkezelési 
tanácsadáshoz jussanak. 

Or. en

Módosítás 107

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 e bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Bankhatóság (EBH) 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgoz ki az adósságkezelési tanácsadók 
képesítésére vonatkozó 
minimumkövetelmények annak biztosítása 
érdekében történő meghatározása 
céljából, hogy a fogyasztók magas 
színvonalú adósságkezelési tanácsadáshoz 
jussanak, és azokat [dátum beillesztendő]-
ig benyújtja a Bizottságnak. Az EBH 
felülvizsgálja a szabályozástechnikai 
standardtervezeteket, valamint szükség 
esetén további szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyeket 
első alkalommal [dátum beillesztendő]-ig, 
majd azt követően kétévente benyújt a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 108

Irányelvre irányuló javaslat
36 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. cikk
Követelésbehajtás

A tagállamok elfogadják azon 
intézkedések jegyzékét, amelyeket a 
hitelgondozók nem alkalmazhatnak a 
fogyasztókkal szemben az 
követelésbehajtási folyamat során. Ezek a 
gyakorlatok zaklatásnak minősülnek, és a 
gyakorlattól függően visszatartó erejű 
bírságokat és büntetőjogi vádemelést 
vonnak maguk után. E jegyzéknek 
legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) a fogyasztó félrevezetése, többek 
között nem helyénvaló jogi fenyegetés 
vagy más félrevezető információ nyújtása 
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révén;
b) túlzott gyakoriságú 
felszólítólevelek, telefonhívások vagy 
egyéb emlékeztetők; beleértve az 
automatikus üzeneteket és bármely, 
emberi beavatkozás nélkül működtetett 
technológia által generált üzeneteket;
c) a követelt összegből a korábbi 
befizetések levonásának elmulasztása;
d) megbélyegző vagy megfélemlítő 
közlemények küldése;
e) a fogyasztón kívül más 
személyekkel, köztük a fogyasztók 
rokonaival, barátaival, szomszédjaival és 
munkatársaival való kapcsolatfelvétel;
f) a fogyasztókkal nem megfelelő 
időben vagy helyen, többek között 
munkaidőben és a munkahelyen történő 
kapcsolatfelvétel;
g) olyan díjak és szankciók kiszabása 
a fogyasztókra, amelyek meghaladják az 
adósság kezeléséhez közvetlenül 
kapcsolódó költségeket. 
A hitelgondozók által a fogyasztóval 
folytatott telefonbeszélgetéseket – a 
fogyasztó előzetes beleegyezésével – 
rendszeresen rögzíteni kell.

Or. en

Módosítás 109

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen tájékoztatást hivatalos értesítés 
formájában kell nyújtani, amelyet 
legkésőbb a engedményezést hivatalossá 
tévő szerződés megkötése után hét nappal 
el kell küldeni. Az értesítést írásban kell 
elküldeni, és abban egyértelműen és 
átfogóan fel kell tüntetni minden lényeges 
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információt, beleértve a következőket: 
i. az engedményező neve és hivatalos 
címe; 
ii. az engedményes neve és hivatalos 
címe; 
iii. adott esetben a hitelgondozó neve és 
hivatalos címe;
iv. a tartozás jogalapja, beleértve az 
esedékes összeget igazoló valamennyi 
dokumentumba (szerződésbe, 
törlesztésütemezésbe stb.) való betekintés 
lehetőségét is; 
v. az esedékes összeg részletezése 
számlaegyenleg formájában (a teljes 
esedékes összeg megadásával, beleértve a 
tőkeösszeget, a kamatokat, a büntetéseket 
és a járulékos költségeket is); 
vi. a tartozás megfizetésének feltételei; 
vii. adott esetben a vételár és a fogyasztó 
visszavásárlási jogára vonatkozó 
információk;
viii. illetékes felügyeleti hatóság és a 
panasz esetén követendő eljárás.

Or. en

Módosítás 110

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság legkésőbb 2024-ben 
értékeli, hogy szükség van-e szabályozásra 
az (EU) 2020/1503 rendelet 2. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjában meghatározott 
közösségi finanszírozási platformokon 
keresztül hitelt felvevő és befektető 
fogyasztók megfelelő védelmének 
biztosításához, amennyiben a platform 
nem hitelezőként vagy hitelközvetítőként 
jár el, hanem megkönnyíti a hitelnyújtást 
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a hitelezőként eljáró fogyasztók és az (EU) 
2020/1503 rendelet 2. cikke (1) 
bekezdésének h) pontjában meghatározott 
projektgazdaként eljáró fogyasztók között.

Or. en

Módosítás 111

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság adott esetben 
jogalkotási javaslat útján jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
(1) és (2) bekezdésben említett értékelés és 
vizsgálat eredményeiről.

(3) A Bizottság adott esetben 
jogalkotási javaslat útján jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
értékelés és a vizsgálat eredményeiről.

Or. en

Módosítás 112

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en
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INDOKOLÁS

A fogyasztói hitelről szóló jelenlegi irányelv 2008-ra nyúlik vissza, azóta viszont a 
hiteltermékek piaca drasztikusan megváltozott. A fogyasztók a digitalizáció következtében 
könnyebben hozzáférhetnek a hitelekhez, és a számítógépükön már néhány kattintással 
hitelhez juthatnak.  A Covid19-világjárvány felgyorsította a termékek és szolgáltatások, 
köztük a hiteltermékek online elérhetőségét. Ugyanakkor a Covid19-világjárvány miatt sok 
európainak és azok családjának egyúttal pénzügyi nehézségekkel kell megküzdenie. Megnőtt 
a fogyasztói hitelek iránti igény, és a pénzintézeteknek alkalmazkodniuk kellett ahhoz, hogy 
egyre több fogyasztónak okoz nehézséget, hogy visszafizesse meglévő hiteleit. 

Ezzel összefüggésben az előadó üdvözli a fogyasztói hitelekről szóló irányelvre (a 
továbbiakban: irányelv) irányuló bizottsági javaslatot.  E felülvizsgálat eredményeképpen egy 
olyan hatékony és időtálló jogszabálynak kell születnie, amely készen áll a fogyasztók jobb 
tájékoztatására és védelmére, valamint arra, hogy kiszámíthatóbb környezetet teremtsen az 
európai hitelezők számára.

Hatály
Az előadó örömmel nyugtázza, hogy a Bizottság javaslata a hatály kiterjesztésével is 
foglalkozik. A digitalizáció következtében javult a hiteltermékek elérhetősége, ugyanakkor az 
olyan új hiteltermékek száma is megnőtt, amelyek mindeddig nem tartoztak a jelenlegi 
irányelv hatálya alá. Az előadó ezért üdvözli a Bizottság javaslatait, és van néhány javaslata a 
hatókör kiegészítésére. Ez a jelentéstervezet a hatályt a bérleti vagy lízingszerződésekre 
egyaránt kiterjesztené, beleértve a vételi opció nélküli lízingszerződéseket is. A vételi opció 
nélküli megállapodások gyakran a fogyasztók túlfogyasztásához, illetve ahhoz vezettek, hogy 
a fogyasztók összességében a lízingelt termék értékét messze meghaladó összeget fizettek.

A közösségi finanszírozási szolgáltatások jó példaként szolgálnak a hitelpiacon megjelenő új 
típusú termékekre. Annak érdekében, hogy az irányelv a jövőbeli hasonló jellegű 
szolgáltatásokra is kiterjedjen, az előadó javasolja, hogy az irányelv hatályát a lehetséges 
jövőbeli hitelszolgáltatásokra is terjesszék ki. Az előadó azonban úgy véli, hogy a Bizottság 
javaslata nem foglalkozik kellőképpen a „személyközi” közösségi finanszírozási hitelezés 
kérdésével. Következésképpen az előadó azt javasolja, hogy a „személyközi” közösségi 
finanszírozási hitelezés ne tartozzon ezen irányelv jelenlegi hatálya alá. A Bizottságnak 
mihamarabb értékelnie kell, hogy szükség van-e szabályozásra a közösségi finanszírozási 
platformokon keresztül hitelt felvevő és befektető természetes személyek megfelelő 
védelmének biztosításához, amennyiben a platform nem hitelezőként vagy hitelközvetítőként 
jár el, hanem megkönnyíti a hitelnyújtást a kereskedelmi, üzleti vagy szakmai 
tevékenységükön kívül hitelezőként eljáró fogyasztók és a projektgazdaként eljáró fogyasztók 
között. Az esetleges jövőbeli felülvizsgálatok során ki kell igazítani az adósként eljáró 
fogyasztó mint gyengébb fél védelmére vonatkozó szabályokat, azonban a hitelezőként eljáró 
fogyasztó esetében is szükség van bizonyos fokú védelemre. Következésképpen az előadó azt 
javasolja, hogy a Bizottság legkésőbb 2024-ben átfogóan vizsgálja felül ezt az irányelvet, 
különös hangsúlyt helyezve a „személyközi” közösségi finanszírozási hitelezésre.

Reklámok
A hiteltermékek összetettek lehetnek, ezért a fogyasztók (nem szándékos) félrevezetésének 
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megelőzése érdekében szigorúan szabályozni kell e termékek reklámozását. Az előadó 
egyrészt a személyre szabott reklámok betiltását, másrészt a kizárólag szabványos ajánlatok 
megjelenítésére vonatkozó kötelezettség bevezetését javasolja. Ezenkívül a reklámokra 
vonatkozó követelményeket ki kellene egészíteni a fizetés elmulasztásának 
következményeivel és/vagy költségeivel kapcsolatos tájékoztatással. Végül a tagállamoknak 
be kell tiltaniuk az olyan megtévesztő reklámokat, amelyek nem mutatják be kellőképpen a 
hitel következményeit, amelyek túlzott eladósodottsághoz vezethetnek, és amelyek a 
hitelfelvétel egyszerűségére összpontosítanak.

Szerződéskötést megelőző tájékoztatás
A fogyasztók hitelfelvétel előtti tájékoztatása kiemelkedő fontosságú. Az előadó ezért azt 
javasolja, hogy e tájékoztatást a lehető legegyértelműbben nyújtsák, anélkül, hogy túl sok 
információt zúdítanának a fogyasztókra. Ennek érdekében nem a fogyasztók rendelkezésére 
bocsátandó újabb formanyomtatvány bevezetését, hanem a jelenleg meglévő „Szabványos 
európai fogyasztóhitel-tájékoztató ” című formanyomtatvány átalakítását javasolja, mégpedig 
oly módon, hogy azt egészítsék ki a fizetés elmulasztására és az elállási jogra vonatkozó 
információkkal.

Hitelképességi vizsgálat
A hatékony hitelképességi vizsgálat megvédi a hitelezőket a hitelek visszafizetésének 
elmaradásától, a fogyasztókat pedig a túlzott eladósodottságtól. A hitelképességi vizsgálat 
azonban akkor a leghatékonyabb, ha csak a fogyasztó feltétlenül szükséges pénzügyi adatait 
vizsgálják. Az előadó egyetért azzal, hogy a közösségi médiából származó adatokat soha nem 
szabad felhasználni e vizsgálatok során, és ezért javaslatot tesz azon objektív pénzügyi adatok 
listájára, amelyeket fel kell használni az adott személy hitelképességének a vizsgálatához. A 
mindenféle egyéb adatok, különösen a fogyasztó egészségi állapotára és egészségügyi 
helyzetére vagy rákos megbetegedésével összefüggő kórtörténetére vonatkozó adatok 
felhasználását meg kell tiltani. Európában több mint 12 millió ráktúlélő él. A ráktúlélők egyik 
leginkább mellőzött problémája a hitelekhez vagy biztosításokhoz való hozzáférés 
megtagadása. Jogi intézkedésekre van szükség a hátrányos megkülönböztetés leküzdése és a 
társadalmi befogadás előmozdítása céljából. A hitelezők, a közösségi finanszírozási 
hitelszolgáltatók és a biztosítók nem vehetik figyelembe a rákban szenvedő emberek 
kórtörténetét. Egyelőre öt tagállamban léteznek már olyan rendelkezések, amelyek egyenlő 
hozzáférést biztosítanak a hitelekhez a bizonyos betegségekből kigyógyult emberek számára: 
Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia és Portugália. Minden tagállamban 
alkalmazni kell e rendelkezést, és azt a járulékos szolgáltatásokra, többek között a biztosítási 
kötvényekre is ki kell terjeszteni. Ezen irányelv felülvizsgálata lehetőséget kínál arra, hogy 
orvosolják a ráktúlélők és családjuk által tapasztalt igazságtalanságot.

Felső határértékek
Az európai fogyasztók túlságosan hosszú ideje szembesülnek a hiteleikhez kapcsolódó 
indokolatlan, sőt kizsákmányoló költségekkel, ami a leginkább a legkiszolgáltatottabb 
fogyasztókat érinti. A teljes hiteldíjmutatóra és a hitelek teljes költségére vonatkozó felső 
határértékek korlátozni fogják a fogyasztói hitelek olykor elképesztően magas költségeit, és 
védeni fogják a fogyasztókat a megfizethetetlen hitelektől. Ez már több uniós tagállamban is 
bevett gyakorlat. Mivel az előadó tisztában van azzal, hogy a tagállamokban eltérő helyzet 
uralkodik és máshogy közelítik meg a felső határértékek szabályozását, úgy véli, hogy a 
tagállamoknak nagyfokú rugalmasságot kell biztosítani a felső határérték általuk választott 
százalékos vagy összegszerű meghatározását illetően. Ugyanakkor lehetőséget kell adni a 



PR\1238734HU.docx 69/71 PE696.560v01-00

HU

tagállamoknak arra, hogy további felső határértékeket határozzanak meg, például a díjak 
maximális összegére vonatkozóan.

Zöld hitelek
A környezeti szempontból fenntartható fogyasztói hitelekre vonatkozó ajánlatok jelenleg az 
egész Unióban korlátozottak. Portugáliában például bizonyos zöld hitelek (pl. megújuló 
energiához kapcsolódó személyi kölcsönök) esetében szigorúbb mértékű felső határértéket 
állapítottak meg, mint más fogyasztóihitel-termékek esetében. A zöld fogyasztói hitelekre 
vonatkozó alacsonyabb felső határérték bevezetése fontos ahhoz, hogy biztosítani lehessen, 
hogy a fogyasztók olyan megfizethető finanszírozáshoz jussanak, amely segíti őket zöld 
projektjeik megvalósításában. A zöld projektek fejlesztésének – például elektromos járművek 
vásárlása vagy energiahatékonysági lakásfelújítások – előmozdítása érdekében a hitelezőknek 
portfóliójuk keretében megfizethető zöld fogyasztóihitel-termékeket kell kínálniuk, és 
megfelelő politikákat kell kidolgozniuk. Az előadó úgy véli, hogy e célból az Európai 
Bankhatóságnak (EBH) az ágazati érdekelt felekkel és a fogyasztói képviselőkkel együtt ki 
kell dolgoznia egy sor szabványosított, környezeti szempontból fenntartható fogyasztóihitel-
terméket.

Követelésbehajtás
A fogyasztóknak, a hitelezőknek és a jogalkotóknak közösen erőfeszítéseket kell tenniük 
annak megakadályozása érdekében, hogy a fogyasztók túlzott eladósodottsággal 
szembesüljenek. E cél érdekében az előadó olyan módosításokat javasol, amelyek csökkentik 
a hiteleik visszafizetése terén nehézségekkel küzdő személyek terheit. Ha egy hitel végül 
mégis követelésbehajtással végződik, a követelésbehajtásra vonatkozó több szabály 
bevezetése növelné a folyamat hatékonyságát és javítaná a fogyasztóbarát feltételeket. Ezért 
az előadó egy új, követelésbehajtásról szóló cikket javasol, amely megállapítja a 
követelésbehajtási folyamatra vonatkozó szabályokat. A tagállamoknak számos gyakorlatot 
be kell tiltaniuk annak érdekében, hogy elkerüljék a fogyasztók zaklatását, amely ellentétes a 
hitel visszafizetésének céljával, és a fogyasztó helyzetének romlásához vezet, de a 
társadalomra nézve is negatív következményekkel jár.
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, 
AMELYEKTŐL VAGY AKIKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

Az alábbi felsorolás teljesen önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében 
készült. Az előadó a következő szervezetektől vagy személyektől kapott észrevételeket a 
jelentéstervezet elkészítése során:

Szervezet és/vagy személy
European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO)
Direct Selling Europe (DSE)
European Association of Co-operative Banks and AML (EACB)
Finance Watch
European Federation of Insurance Intermediaries (BIPAR)
European Banking Federation (EBF)
European Economic and Social Committee (EESC) (Rapporteur Bogdan Preda)
The European Consumer Organisation (BEUC)
The French Banking Federation (FBF)
World Council of Credit Unions (WOCCU)
American Express
The European Federation of Finance House Associations (Eurofinas)
European Saving Banks Group (ESBG)
Klarna
Right to be forgotten for cancer survivors – European Cancer Patients Coalition (ECPC
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