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Изменение 204
Мат Карти

Предложение за директива
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
[предложението на Комисията].

Or. en

Изменение 205
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Високото равнище на 
необслужвани кредити е вследствие 
от милионите граждани на ЕС, 
изпитващи финансови затруднения, и 
свръхзадлъжнелите домакинства. 
Основните причини за тази 
свръхзадлъжнялост на физическите 
лица са безотговорните дейности по 
отпускане на заеми, балоните на 
пазара на недвижими имоти и 
липсата на мерки за ранно 
установяване на домакинствата в 
риск. Финансовите затруднения на 
задлъжнелите домакинства не само 
застрашават стабилността на 
финансовата система, но преди 
всичко представляват отделни 
човешки трагедии, а това трябва да 
се избягва с всички средства. 
Съществуват доказателства за лоши 
практики от страна на лица, 
обслужващи кредити, както и за 
тормоз и заплахи, в т.ч. длъжници 
съобщават за натиск за извършване 
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на непосилни погасявания. Секторът 
не е подходящо регулиран във всички 
държави членки и в много случаи 
регулацията се оказва недостатъчна.

Or. en

Изменение 206
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Възстановяването на 
обезпеченията в случая на 
ипотечните кредити засяга правото 
на помощ за жилище и достойно 
съществуване за всички онези, които 
не разполагат с достатъчно ресурси, 
залегнало в Хартата на основните 
права на ЕС, както и 
конституционните права, свързани с 
жилищното настаняване, в много 
държави членки.

Or. en

Изменение 207
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 1в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) Злоупотребите на някои пазари 
налагат създаването на кодекс за 
поведение със строги правила за 
лицата, обслужващи кредити, и 
купувачите на кредити с цел 
избягване на подвеждащи практики, 
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заплахи или нарушение на правата на 
потребителите.

Or. en

Изменение 208
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 1г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1г) Необходима е допълнителна 
прозрачност, за да се наблюдава 
реакцията на пазара по отношение на 
новата рамка. ЕБО създава и 
поддържа публичен регистър с 
налични данни за действащите 
субекти и за броя и размера на 
операциите.

Or. en

Изменение 209
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Една интегрирана финансова 
система ще подобри устойчивостта 
на икономическия и паричен съюз към 
неблагоприятни сътресения чрез 
улесняване на трансграничното 
поделяне на риска между частните 
инвеститори, като в същото време 
ще се намали необходимостта от 
поделяне на риска в публичния сектор. 
За да постигне тези цели, Съюзът 
трябва да завърши изграждането на 

(2) Решаването на проблема с 
високите равнища на необслужваните 
кредити и предотвратяването на 
евентуалното им натрупване в бъдеще 
са от изключително значение за 
завършването на банковия съюз, както и 
за осигуряването на конкуренция в 
банковия сектор, и за запазване на 
финансовата стабилност.
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банковия съюз и да задълбочи съюза на 
капиталовите пазари (СКП). 
Решаването на проблема с високите 
равнища на необслужваните кредити и 
предотвратяването на евентуалното им 
натрупване в бъдеще са абсолютно 
необходими за завършването на 
банковия съюз, както и за осигуряването 
на конкуренция в банковия сектор, за 
запазване на финансовата стабилност и 
за насърчаване на кредитирането с 
оглед на създаването на работни 
места и на икономическия растеж в 
Съюза.

Or. en

Изменение 210
Дерк Ян Епинк

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Една интегрирана финансова 
система ще подобри устойчивостта на 
икономическия и паричен съюз към 
неблагоприятни сътресения чрез 
улесняване на трансграничното 
поделяне на риска между частните 
инвеститори, като в същото време ще се 
намали необходимостта от поделяне на 
риска в публичния сектор. За да 
постигне тези цели, Съюзът трябва да 
завърши изграждането на банковия 
съюз и да задълбочи съюза на 
капиталовите пазари (СКП). Решаването 
на проблема с високите равнища на 
необслужваните кредити и 
предотвратяването на евентуалното им 
натрупване в бъдеще са абсолютно 
необходими за завършването на 
банковия съюз, както и за осигуряването 
на конкуренция в банковия сектор, за 
запазване на финансовата стабилност и 
за насърчаване на кредитирането с оглед 

(2) Една интегрирана финансова 
система ще подобри устойчивостта на 
икономическия и паричен съюз към 
неблагоприятни сътресения чрез 
улесняване на трансграничното 
поделяне на риска между частните 
инвеститори, като в същото време ще се 
намали необходимостта от поделяне на 
риска в публичния сектор. За да 
постигне тези цели, Съюзът трябва да 
завърши изграждането на банковия 
съюз и да задълбочи съюза на 
капиталовите пазари (СКП). Решаването 
на проблема с високите равнища на 
необслужваните кредити и 
предотвратяването на евентуалното им 
натрупване в бъдеще са абсолютно 
необходими за укрепването на 
банковия съюз чрез изчистване на 
счетоводните баланси на банките от 
самите държави членки преди 
завършването на банковия съюз, както 
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на създаването на работни места и на 
икономическия растеж в Съюза.

и за осигуряването на конкуренция в 
банковия сектор, за запазване на 
финансовата стабилност и за 
насърчаване на кредитирането с оглед 
на създаването на работни места и на 
икономическия растеж в Съюза.

Or. en

Изменение 211
Енгин Ероглу, Оливие Шастел

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Една интегрирана финансова 
система ще подобри устойчивостта на 
икономическия и паричен съюз към 
неблагоприятни сътресения чрез 
улесняване на трансграничното 
поделяне на риска между частните 
инвеститори, като в същото време ще се 
намали необходимостта от поделяне на 
риска в публичния сектор. За да 
постигне тези цели, Съюзът трябва да 
завърши изграждането на банковия 
съюз и да задълбочи съюза на 
капиталовите пазари (СКП). Решаването 
на проблема с високите равнища на 
необслужваните кредити и 
предотвратяването на евентуалното им 
натрупване в бъдеще са абсолютно 
необходими за завършването на 
банковия съюз, както и за осигуряването 
на конкуренция в банковия сектор, за 
запазване на финансовата стабилност и 
за насърчаване на кредитирането с оглед 
на създаването на работни места и на 
икономическия растеж в Съюза.

(2) Една интегрирана финансова 
система ще подобри устойчивостта на 
икономическия и паричен съюз към 
неблагоприятни сътресения чрез 
улесняване на трансграничното 
поделяне на риска между частните 
инвеститори, като в същото време ще се 
намали необходимостта от поделяне на 
риска в публичния сектор. За да 
постигне тези цели, Съюзът трябва да 
завърши изграждането на банковия 
съюз и да задълбочи съюза на 
капиталовите пазари (СКП). Решаването 
на проблема с високите равнища на 
необслужваните кредити и 
предотвратяването на евентуалното им 
натрупване в бъдеще са абсолютно 
необходими за укрепването на 
банковия съюз, както и за осигуряването 
на конкуренция в банковия сектор, за 
запазване на финансовата стабилност и 
за насърчаване на кредитирането с оглед 
на създаването на работни места и на 
икономическия растеж в Съюза.

Or. en

Изменение 212
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Маркус Фербер

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) През юли 2017 г. Съветът в своя 
„План за действие за справяне с 
необслужваните кредити в Европа“25 
призова институциите да вземат 
подходящи мерки за по-бързо 
преодоляване на високото равнище на 
необслужвани кредити в Съюза. В плана 
е очертан комплексен подход за 
комбиниране на допълващи се действия 
в четири области на политиката: i) 
банков надзор и регламентиране; ii) 
реформиране на нормативната уредба на 
преструктурирането, несъстоятелността 
и събирането на вземания, iii) развитие 
на вторичните пазари на необслужвани 
активи и iv) насърчаване на 
преструктурирането на банковата 
система. Действията в тези области се 
предприемат на национално равнище и 
по целесъобразност – на равнище ЕС. В 
Съобщението относно завършването на 
банковия съюз26 от 11 октомври 2017 г. 
Комисията също обяви намерението си 
да намери решение на проблема и 
призова за всеобхватен пакет от мерки.

(3) През юли 2017 г. Съветът в своя 
„План за действие за справяне с 
необслужваните кредити в Европа“25 
призова институциите да вземат 
подходящи мерки за по-бързо 
преодоляване на високото равнище на 
съществуващите необслужвани 
кредити в Съюза и за предотвратяване 
на натрупването на нови 
необслужвани кредити и създаването 
на рискове за финансовата 
стабилност. В плана е очертан 
комплексен подход за комбиниране на 
допълващи се действия в четири 
области на политиката: i) банков надзор 
и регламентиране; ii) реформиране на 
нормативната уредба на 
преструктурирането, несъстоятелността 
и събирането на вземания, iii) развитие 
на вторичните пазари на необслужвани 
активи и iv) насърчаване на 
преструктурирането на банковата 
система. Действията в тези области се 
предприемат на национално равнище и 
по целесъобразност – на равнище ЕС. В 
Съобщението относно завършването на 
банковия съюз26 от 11 октомври 2017 г. 
Комисията също обяви намерението си 
да намери решение на проблема и 
призова за всеобхватен пакет от мерки.

_________________ _________________
25 11.7.2017 г., 
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/
press-releases/2017/07/11/conclusions-
non-performing-loans/pdf.

25 11.7.2017 г., 
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/
press-releases/2017/07/11/conclusions-
non-performing-loans/pdf.

26 Съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейската 
централна банка, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите относно 
завършването на банковия съюз, 

26 Съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейската 
централна банка, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите относно 
завършването на банковия съюз, 
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COM(2017) 592 final, 11.10.2017 г. COM(2017) 592 final, 11.10.2017 г.

Or. en

Изменение 213
Енгин Ероглу, Оливие Шастел, Луис Гарикано, Моника Семедо

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) През юли 2017 г. Съветът в своя 
„План за действие за справяне с 
необслужваните кредити в Европа“25 
призова институциите да вземат 
подходящи мерки за по-бързо 
преодоляване на високото равнище на 
необслужвани кредити в Съюза. В плана 
е очертан комплексен подход за 
комбиниране на допълващи се действия 
в четири области на политиката: i) 
банков надзор и регламентиране; ii) 
реформиране на нормативната уредба на 
преструктурирането, несъстоятелността 
и събирането на вземания, iii) развитие 
на вторичните пазари на необслужвани 
активи и iv) насърчаване на 
преструктурирането на банковата 
система. Действията в тези области се 
предприемат на национално равнище и 
по целесъобразност – на равнище ЕС. В 
Съобщението относно завършването на 
банковия съюз26 от 11 октомври 2017 г. 
Комисията също обяви намерението си 
да намери решение на проблема и 
призова за всеобхватен пакет от мерки.

(3) През юли 2017 г. Съветът в своя 
„План за действие за справяне с 
необслужваните кредити в Европа“25 
призова институциите да вземат 
подходящи мерки за по-бързо 
преодоляване на високото равнище на 
необслужвани кредити в Съюза и за 
избягване на тяхното дългосрочно 
увеличаване в бъдеще. В плана е 
очертан комплексен подход за 
комбиниране на допълващи се действия 
в четири области на политиката: i) 
банков надзор и регламентиране; ii) 
реформиране на нормативната уредба на 
преструктурирането, несъстоятелността 
и събирането на вземания, iii) развитие 
на вторичните пазари на необслужвани 
активи и iv) насърчаване на 
преструктурирането на банковата 
система. Действията в тези области се 
предприемат на национално равнище и 
по целесъобразност – на равнище ЕС. В 
Съобщението относно завършването на 
банковия съюз26 от 11 октомври 2017 г. 
Комисията също обяви намерението си 
да намери решение на проблема и 
призова за всеобхватен пакет от мерки.

_________________ _________________
25 11.7.2017 г., 
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/
press-releases/2017/07/11/conclusions-
non-performing-loans/pdf.

25 11.7.2017 г., 
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/
press-releases/2017/07/11/conclusions-
non-performing-loans/pdf.

26 Съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейската 

26 Съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейската 
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централна банка, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите относно 
завършването на банковия съюз, 
COM(2017) 592 final, 11.10.2017 г.

централна банка, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите относно 
завършването на банковия съюз, 
COM(2017) 592 final, 11.10.2017 г.

Or. en

Изменение 214
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) В процеса на разработване на 
макропруденциални подходи за 
предотвратяване на появата на 
рискове в цялата система, свързани с 
необслужваните кредити, 
Европейският съвет за системен риск 
разработва подходящи 
макропруденциални стандарти и 
надзор на другите финансови 
институции, участващи във 
вторичния пазар за необслужвани 
кредити. Тези регулаторни мерки ще 
гарантират, че тези институции са 
длъжни да изпълняват същите 
стандарти като банките, 
включително във връзка с 
пруденциалните изисквания, с 
изискванията за оповестяване и със 
справедливото третиране на 
кредитополучателите. Тези 
институции също така са обвързани 
от всички съответни национални и 
европейски изисквания за защита на 
потребителите, които може да са 
приложими.

Or. en
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Изменение 215
Мат Карти

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Кредитните институции ще бъдат 
задължени да заделят достатъчни 
средства за потенциалните нови 
необслужвани кредити, което следва да 
създаде подходящи стимули за 
преодоляване на проблема с 
необслужваните кредити на ранен етап 
и за избягване на прекомерното им 
натрупване. Ако кредитите престанат да 
бъдат обслужвани, по-ефективните 
механизми за принудително събиране на 
обезпечените кредити ще позволят на 
кредитните институции да пристъпват 
към изпълнение и по необслужваните 
кредити, при условие че на 
кредитополучателите се осигури 
необходимата защита. Ако независимо 
от това необслужваните кредити 
нараснат твърде много – както се 
наблюдава понастоящем в някои 
кредитни институции и държави членки, 
кредитните институции ще могат на 
ефективни, конкурентни и прозрачни 
вторични пазари да ги продават на 
други субекти. Компетентните органи 
на кредитните институции ще ги 
насочват в това, използвайки 
предоставените им по силата на 
Регламент (ЕС) № 575/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(РКИ)27 банкови правомощия (т.нар. 
стълб 2). В случай че необслужваните 
кредити се превърнат в сериозен 
широкомащабен проблем, държавите 
членки могат да учредят национални 
дружества за управление на активи или 
да вземат други мерки, предвидени в 
действащата уредба на държавната 
помощ и на преструктурирането на 
банките.

(5) Кредитните институции ще бъдат 
задължени да заделят достатъчни 
средства за потенциалните нови 
необслужвани кредити, което следва да 
създаде подходящи стимули за 
преодоляване на проблема с 
необслужваните кредити на ранен етап 
и за избягване на прекомерното им 
натрупване. Ако кредитите престанат да 
бъдат обслужвани, по-ефективните 
механизми за принудително събиране на 
обезпечените кредити ще позволят на 
кредитните институции да пристъпват 
към изпълнение и по необслужваните 
кредити, при условие че на 
кредитополучателите се осигури 
необходимата защита, в т.ч. правна 
защита срещу отстраняване от 
основното жилище. Ако независимо от 
това необслужваните кредити нараснат 
твърде много – както се наблюдава 
понастоящем в някои кредитни 
институции и държави членки, 
кредитните институции следва да 
бъдат стимулирани да работят по 
необслужваните кредити според 
всеки конкретен случай. В 
настоящата директива не се изразява 
предпочитание към определени 
инструменти за намаляване на 
необслужваните кредити спрямо 
други, а съчетанието от 
инструменти или стратегически 
механизми за намаляване в дадена 
кредитна институция е отговорност 
и се избира по усмотрение на нейното 
ръководство. Компетентните органи на 
кредитните институции ще ги насочват 
в това, използвайки предоставените им 
по силата на Регламент (ЕС) № 575/2013 
на Европейския парламент и на Съвета 
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(РКИ)27 банкови правомощия (т.нар. 
стълб 2). В случай че необслужваните 
кредити се превърнат в сериозен 
широкомащабен проблем, държавите 
членки могат да учредят национални 
дружества за управление на активи или 
да вземат други мерки, предвидени в 
действащата уредба на държавната 
помощ и на преструктурирането на 
банките.

_________________ _________________
27 Регламент (ЕО) № 575/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. относно пруденциалните 
изисквания за кредитните институции и 
инвестиционните посредници и за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

27 Регламент (ЕО) № 575/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. относно пруденциалните 
изисквания за кредитните институции и 
инвестиционните посредници и за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 216
Димитриос Пападимулис
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Кредитните институции ще бъдат 
задължени да заделят достатъчни 
средства за потенциалните нови 
необслужвани кредити, което следва да 
създаде подходящи стимули за 
преодоляване на проблема с 
необслужваните кредити на ранен етап 
и за избягване на прекомерното им 
натрупване. Ако кредитите престанат да 
бъдат обслужвани, по-ефективните 
механизми за принудително събиране 
на обезпечените кредити ще позволят на 
кредитните институции да пристъпват 
към изпълнение и по необслужваните 
кредити, при условие че на 
кредитополучателите се осигури 

(5) Кредитните институции ще бъдат 
задължени да заделят достатъчни 
средства за потенциалните нови 
необслужвани кредити, което следва да 
създаде подходящи стимули за 
преодоляване на проблема с 
необслужваните кредити на ранен етап 
и за избягване на прекомерното им 
натрупване. Ако кредитите престанат да 
бъдат обслужвани, по-ефективните 
механизми на обезпечените кредити ще 
позволят на кредитните институции да 
приложат цялостна стратегия, 
която предпазва изпитващите 
затруднения кредитополучатели и 
защитава устойчивостта на 
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необходимата защита. Ако независимо 
от това необслужваните кредити 
нараснат твърде много – както се 
наблюдава понастоящем в някои 
кредитни институции и държави членки, 
кредитните институции ще могат на 
ефективни, конкурентни и прозрачни 
вторични пазари да ги продават на 
други субекти. Компетентните 
органи на кредитните институции 
ще ги насочват в това, използвайки 
предоставените им по силата на 
Регламент (ЕС) № 575/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(РКИ)27 банкови правомощия (т.нар. 
стълб 2). В случай че необслужваните 
кредити се превърнат в сериозен 
широкомащабен проблем, държавите 
членки могат да учредят национални 
дружества за управление на активи или 
да вземат други мерки, предвидени в 
действащата уредба на държавната 
помощ и на преструктурирането на 
банките.

банковата система, при условие че на 
потребителите се осигури силна и 
ефективна защита. Ако независимо от 
това необслужваните кредити нараснат 
твърде много – както се наблюдава 
понастоящем в някои кредитни 
институции и държави членки, 
кредитните институции няма да могат 
да продават или да прехвърлят на 
трети страни обслужвани договори 
за кредит, сключени с потребители. В 
случай че необслужваните кредити се 
превърнат в сериозен широкомащабен 
проблем, държавите членки могат да 
учредят национални дружества за 
управление на активи или да вземат 
други мерки, предвидени в действащата 
уредба на държавната помощ и на 
преструктурирането на банките.

_________________
27 Регламент (ЕО) № 575/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 26 юни 2013 г. относно 
пруденциалните изисквания за 
кредитните институции и 
инвестиционните посредници и за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., 
стр. 1).

Or. en

Изменение 217
Мат Карти

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящата директива дава заличава се
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възможност на банките да се 
справят по-добре с кредитите, когато 
те станат необслужвани, като 
подобрява условията както за 
принудително изпълнение по 
обезпечението, използвано за 
гарантиране на кредита, така и за 
продажба на кредита на трети 
страни. Въвеждането на ускорено 
изпълнение по обезпеченията, като 
бърз механизъм за възстановяване на 
средствата по обезпеченията, ще 
намали разходите за 
преструктуриране на 
необслужваните кредити и 
следователно ще подпомогне 
кредитните институции и 
купувачите на необслужвани кредити 
при събирането на вземанията. Освен 
това при голямо натрупване на 
необслужвани кредити в кредитните 
институции и липса на персонал или 
експертен опит за подходящото им 
обслужване, приемливо решение би 
било обслужването на тези кредити 
да бъде възложено на специализирано 
лице, обслужващо кредити, или 
договорът за кредит да бъде 
прехвърлен на купувач на кредити, 
който е склонен да поеме този риск и 
има опит в управлението му.

Or. en

Изменение 218
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящата директива дава 
възможност на банките да се 
справят по-добре с кредитите, когато 
те станат необслужвани, като 

заличава се
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подобрява условията както за 
принудително изпълнение по 
обезпечението, използвано за 
гарантиране на кредита, така и за 
продажба на кредита на трети 
страни. Въвеждането на ускорено 
изпълнение по обезпеченията, като 
бърз механизъм за възстановяване на 
средствата по обезпеченията, ще 
намали разходите за 
преструктуриране на 
необслужваните кредити и 
следователно ще подпомогне 
кредитните институции и 
купувачите на необслужвани кредити 
при събирането на вземанията. Освен 
това при голямо натрупване на 
необслужвани кредити в кредитните 
институции и липса на персонал или 
експертен опит за подходящото им 
обслужване, приемливо решение би 
било обслужването на тези кредити 
да бъде възложено на специализирано 
лице, обслужващо кредити, или 
договорът за кредит да бъде 
прехвърлен на купувач на кредити, 
който е склонен да поеме този риск и 
има опит в управлението му.

Or. en

Изменение 219
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Двете предвидени в 
настоящата директива решения за 
това как кредитните институции 
могат да се справят с 
необслужваните кредити взаимно се 
подсилват. С ускореното 
извънсъдебно изпълнение по 

заличава се
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обезпеченията се очаква да се 
съкрати времето за изпълнение по 
тях и да се увеличи процентът на 
събраните вземания, а оттам — да се 
увеличи стойността на даден 
необслужван кредит. Това на свой ред 
ще повиши офертните покупни цени 
при сделките с необслужвани 
кредити. Друго последствие е, че ако 
необслужваният кредит е обезпечен, 
продажбата му ще е по-лесна. 
Причината е, че ценообразуването на 
вторичните пазари на обезпечен 
необслужван кредит е по-лесно, 
отколкото на необезпечен, тъй като 
стойността на обезпечението служи 
като минимална стойност за 
съответния необслужван кредит. По-
добре функциониращите и по-
ликвидни вторични пазари на 
необслужвани кредити, на които 
инвеститорският интерес към 
необслужваните кредити би бил 
засилен предвид ускореното 
изпълнение, допълнително ще 
насърчат кредитните институции да 
прибягват при инициирането на нови 
кредити към ускорено извънсъдебно 
изпълнение по обезпеченията. Освен 
това постигнатата с настоящата 
директива хармонизация ще насърчи 
появата на инвеститори от 
европейски мащаб в необслужвани 
кредити, с което още повече ще се 
увеличи ликвидността на пазара.

Or. en

Изменение 220
Димитриос Пападимулис
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(9) Настоящата директива следва да 
насърчи развитието в Съюза на 
вторичните пазари на необслужвани 
кредити чрез премахване на пречките 
пред прехвърлянето на необслужвани 
кредити от кредитните към 
некредитните институции, като 
същевременно бъдат защитени правата 
на потребителите. Всяка предложена 
мярка трябва също така да опрости и 
хармонизира лицензионните изисквания 
към лицата, обслужващи кредити. 
Следователно настоящата директива 
следва да уреди на съюзно равнище 
режима както за купувачите на издадени 
от кредитни институции договори за 
кредит, така и за лицата, обслужващи 
такива договори за кредит.

(9) Настоящата директива следва да 
регулира развитието в Съюза на 
вторичните пазари на необслужвани 
кредити чрез поставяне на предпазни 
механизми и минимални изисквания 
относно прехвърлянето на 
необслужвани кредити от кредитните 
към некредитните институции, като 
същевременно бъдат защитени правата 
на потребителите. Всяка предложена 
мярка трябва също така да опрости и 
хармонизира лицензионните изисквания 
към лицата, обслужващи кредити. 
Следователно настоящата директива 
следва да уреди на съюзно равнище 
режима както за купувачите на издадени 
от кредитни институции договори за 
кредит, така и за лицата, обслужващи 
такива договори за кредит, съгласно 
който последните следва да 
получават лиценз и да подлежат на 
надзор от държавата членка, в която 
извършват дейност. Освен това 
настоящата директива позволява на 
държавите членки да приложат по-
строги изисквания по отношение 
лицата, обслужващи кредити, и 
купувачите на кредити.

Or. en

Изменение 221
Мат Карти

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Настоящата директива следва да 
насърчи развитието в Съюза на 
вторичните пазари на необслужвани 
кредити чрез премахване на пречките 
пред прехвърлянето на необслужвани 
кредити от кредитните към 
некредитните институции, като 
същевременно бъдат защитени правата 

(9) Настоящата директива следва да 
насърчи развитието в Съюза на 
вторичните пазари на необслужвани 
кредити чрез премахване на пречките 
пред прехвърлянето на необслужвани 
кредити от кредитните към 
некредитните институции, като 
същевременно бъдат защитени правата 
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на потребителите. Всяка предложена 
мярка трябва също така да опрости и 
хармонизира лицензионните изисквания 
към лицата, обслужващи кредити. 
Следователно настоящата директива 
следва да уреди на съюзно равнище 
режима както за купувачите на издадени 
от кредитни институции договори за 
кредит, така и за лицата, обслужващи 
такива договори за кредит.

на потребителите, по-специално що се 
отнася до правната защита на 
притежатели на ипотеки срещу 
съдебно отстраняване от основните 
им жилища. Всяка предложена мярка 
трябва също така да опрости и 
хармонизира лицензионните изисквания 
към лицата, обслужващи кредити. 
Следователно настоящата директива 
следва да уреди на съюзно равнище 
режима както за купувачите на издадени 
от кредитни институции договори за 
кредит, така и за лицата, обслужващи 
такива договори за кредит.

Or. en

Изменение 222
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Настоящата директива следва да 
насърчи развитието в Съюза на 
вторичните пазари на необслужвани 
кредити чрез премахване на пречките 
пред прехвърлянето на необслужвани 
кредити от кредитните към 
некредитните институции, като 
същевременно бъдат защитени правата 
на потребителите. Всяка предложена 
мярка трябва също така да опрости и 
хармонизира лицензионните изисквания 
към лицата, обслужващи кредити. 
Следователно настоящата директива 
следва да уреди на съюзно равнище 
режима както за купувачите на 
издадени от кредитни институции 
договори за кредит, така и за лицата, 
обслужващи такива договори за 
кредит.

(9) Целта на настоящата директива 
следва да бъде да се регулират 
съществуващите вторични пазари на 
необслужвани кредити в Съюза, като 
бъдат защитени правата на 
потребителите. Всяка предложена мярка 
трябва също така да опрости и 
хармонизира лицензионните изисквания 
към лицата, обслужващи кредити. 
Следователно настоящата директива 
следва да уреди на съюзно равнище 
режима за кредитните институции, 
купувачите на кредити, лицата, 
обслужващи кредити, и доставчиците 
на кредитни услуги.

Or. en
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Изменение 223
Франсис Фицджералд

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Настоящата директива следва да 
насърчи развитието в Съюза на 
вторичните пазари на необслужвани 
кредити чрез премахване на пречките 
пред прехвърлянето на необслужвани 
кредити от кредитните към 
некредитните институции, като 
същевременно бъдат защитени 
правата на потребителите. Всяка 
предложена мярка трябва също така да 
опрости и хармонизира лицензионните 
изисквания към лицата, обслужващи 
кредити. Следователно настоящата 
директива следва да уреди на съюзно 
равнище режима както за купувачите на 
издадени от кредитни институции 
договори за кредит, така и за лицата, 
обслужващи такива договори за кредит.

(9) Настоящата директива следва да 
насърчи развитието в Съюза на 
вторичните пазари на необслужвани 
кредити чрез премахване на пречките 
пред прехвърлянето на необслужвани 
кредити от кредитните към 
некредитните институции, като 
същевременно се гарантира високо 
равнище на защита на 
потребителите и се защитят правата 
на потребителите. Всяка предложена 
мярка трябва също така да опрости и 
хармонизира лицензионните изисквания 
към лицата, обслужващи кредити. 
Следователно настоящата директива 
следва да уреди на съюзно равнище 
режима както за купувачите на издадени 
от кредитни институции договори за 
кредит, така и за лицата, обслужващи 
такива договори за кредит.

Or. en

Изменение 224
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Другите финансови 
институции, развиващи дейност на 
вторичния пазар, следва да вземат 
предвид интересите на 
потребителите и да спазват всички 
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съответни национални и европейски 
изисквания за защита на 
потребителите, включително тези, 
посочени в член 28 от Директива 
2014/17/ЕС1a, в насоките на 
Европейския банков орган (ЕБО) 
относно просрочените задължения и 
реализирането на обезпечението и в 
окончателните насоки на ЕБО 
относно управлението на 
необслужваните и 
преструктурираните експозиции.
_________________
1a Директива 2014/17/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 4 февруари 2014 г. относно 
договорите за кредити за жилищни 
недвижими имоти за потребители и 
за изменение на директиви 2008/48/ЕО 
и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010 (ОВ L 60, 28.2.2014 г., 
стр. 34 – 85).

Or. en

Изменение 225
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Съображение 9б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Мерките за преструктуриране 
следва да имат за цел връщането на 
кредитополучателя към статут на 
устойчиво функциониращо 
погасяване, като се има предвид 
справедливото третиране на 
потребителя и всички съответни 
национални и европейски изисквания 
за защита на потребителите, които 
могат да бъдат приложими. Когато 
вземат решение за това кои стъпки 
или мерки за преструктуриране да 
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предприемат, кредитните 
институции следва да вземат предвид 
интересите на потребителите и да 
спазват всички съответни 
национални и европейски изисквания 
за защита на потребителите, 
включително тези, посочени в член 28 
от Директива 2014/17/ЕС, в насоките 
на Европейския банков орган (ЕБО) 
относно просрочените задължения и 
реализирането на обезпечението и в 
окончателните насоки на ЕБО 
относно управлението на 
необслужваните и 
преструктурираните експозиции.

Or. en

Изменение 226
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Съображение 9в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9в) Мерките по преструктуриране 
могат да включват следните 
отстъпки за потребителя:
a) пълно или частично рефинансиране 
на договора за кредит;
б) изменение на предишния ред и 
условия на договора за кредит, което 
може да включва, наред с другото:
i) удължаване на срока на ипотеката;
ii) промяна на вида на ипотеката 
(като например от капиталова и 
лихвена ипотека в само лихвена 
ипотека);
iii) разсрочване на плащането на 
всички или на част от вноските за 
погасяване за даден период;
iv) промяна на лихвения процент до 
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определен таван;
v) предлагане на гратисен период.

Or. en

Изменение 227
Мат Карти

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Понастоящем пречките в 
резултат на различаващи се 
национални законодателства при 
липсата на специална и хомогенна 
нормативна и надзорна уредба не 
позволяват нито на купувачите на 
кредити, нито на лицата, 
обслужващи кредити, да се 
възползват от предимствата на 
вътрешния пазар. Държавите членки 
уреждат твърде различно начините, 
по които некредитните институции 
могат да придобиват от кредитните 
институции договори за кредит. В 
някои държави членки некредитните 
институции, които купуват кредити, 
издадени от кредитни институции, 
не са уредени, а в други те подлежат 
на различни изисквания, понякога 
равносилни на изискване за 
лицензиране като кредитна 
институция. Тези различни 
нормативни изисквания значително 
затрудняват трансграничните 
покупки, съобразно съответната 
нормативна уредба, на кредити в 
Съюза, най-вече чрез увеличаване на 
разходите за привеждане в 
съответствие с нормативните 
изисквания при купуването на 
кредитни портфейли. В резултат на 
това купувачите на кредити 
упражняват дейност в ограничен 

заличава се
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брой държави членки, а и броят на 
купувачите, заинтересовани от даден 
кредит, остава нисък, което води до 
слаба конкуренция на вътрешния 
пазар. Това прави вторичния пазар на 
необслужвани кредити неефективен. 
Освен това пазарите на 
необслужвани кредити са в основата 
си национални и общо взето се 
характеризират с малък обем.

Or. en

Изменение 228
Богдан Жонца

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Необслужван договор за кредит 
е експозиция, която се класифицира 
като необслужвана съгласно член 47а 
от Регламент (EС) 2019/630 от 
17 април 2019 г. за изменение на 
Регламент (ЕС) № 575/2013 по 
отношение на минималното 
покритие за загуби за необслужвани 
експозиции.

Or. en

Изменение 229
Енгин Ероглу, Оливие Шастел, Луис Гарикано, Моника Семедо

Предложение за директива
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) В момента на европейско 
равнище няма общи минимални 
стандарти за регулиране на 
дейностите по обслужване на 
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кредита. Освен това в момента няма 
определени общи стандарти за 
регулиране на дейностите, свързани 
със събирането на вземания.

Or. en

Изменение 230
Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) В момента на европейско 
равнище няма общи минимални 
стандарти за регулиране на 
дейностите по обслужване на 
кредита. Освен това в момента няма 
определени общи стандарти за 
регулиране на дейностите, свързани 
със събирането на вземания.

Or. en

Изменение 231
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Липсата на конкурентен 
натиск на пазара на купуване на 
кредити и на пазара на обслужване на 
кредити кара лицата, обслужващи 
кредити, да начисляват на 
купувачите на кредити високи такси 
за своите услуги и води до ниски цени 
на вторичните пазари на кредити. 
Това възпира кредитните 
институции да се освобождават от 

заличава се
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натрупаните необслужвани кредити.

Or. en

Изменение 232
Дерк Ян Епинк

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Следователно е необходимо 
действие на съюзно равнище, за да се 
определи позицията на купувачите на 
кредити и на лицата, обслужващи 
кредити, по отношение на кредитите, 
първоначално отпуснати от кредитни 
институции. На този етап се предлага да 
не бъдат обхващани първоначално 
издадените от некредитни институции 
кредити и събирането на вземания по 
принцип, тъй като няма доказателства 
от макроикономическо значение, 
неподходящи стимули или зле 
функциониращи пазари, които да 
налагат такова разширяване на обхвата.

(16) Следователно е необходимо 
действие на съюзно равнище, за да се 
определи позицията на купувачите на 
кредити и на лицата, обслужващи 
кредити, по отношение на 
необслужваните кредити, 
първоначално отпуснати от кредитни 
институции. Настоящата директива 
не засяга и националните правила, с 
които се налагат допълнителни 
изисквания за купувача на кредити 
или за лицето, обслужващо кредити, 
по отношение на предоговарянето на 
условията на договор за кредит. На 
този етап се предлага да не бъдат 
обхващани първоначално издадените от 
некредитни институции кредити и 
събирането на вземания по принцип, 
тъй като няма доказателства от 
макроикономическо значение, 
неподходящи стимули или зле 
функциониращи пазари, които да 
налагат такова разширяване на обхвата.

Or. en

Изменение 233
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Следователно е необходимо 
действие на съюзно равнище, за да се 
определи позицията на купувачите на 
кредити и на лицата, обслужващи 
кредити, по отношение на кредитите, 
първоначално отпуснати от кредитни 
институции. На този етап се предлага да 
не бъдат обхващани първоначално 
издадените от некредитни институции 
кредити и събирането на вземания по 
принцип, тъй като няма доказателства 
от макроикономическо значение, 
неподходящи стимули или зле 
функциониращи пазари, които да 
налагат такова разширяване на обхвата.

(16) Следователно е необходимо 
действие на съюзно равнище, за да се 
постигне защитата на 
кредитополучателите, както и 
устойчивостта на банковата 
система, и да се определи позицията на 
купувачите на кредити и на лицата, 
обслужващи кредити, по отношение на 
кредитите, първоначално отпуснати от 
кредитни институции. На този етап се 
предлага да не бъдат обхващани 
първоначално издадените от некредитни 
институции кредити и събирането на 
вземания по принцип, тъй като няма 
доказателства от макроикономическо 
значение, неподходящи стимули или зле 
функциониращи пазари, които да 
налагат такова разширяване на обхвата.

Or. en

Изменение 234
Енгин Ероглу, Луис Гарикано, Моника Семедо

Предложение за директива
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Освен това директивата не 
засяга ограниченията в националното 
законодателство относно 
прехвърлянето на права на 
кредиторите по необслужвани 
договори за кредит или на самия 
договор, който не е прекратен 
съгласно националното гражданско 
право, вследствие на което всички 
дължими суми по договора за кредит 
стават незабавно изискуеми, когато 
това се изисква за прехвърлянето на 
субект извън банковата система. 
Така ще има държави членки, в които 
предвид националните правила, 
придобиването от нерегулирани 
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кредитори на необслужвани договори 
за кредит, които не са просрочени, 
просрочени са с по-малко от 90 дни 
или не са прекратени съгласно 
националното гражданско право, ще 
остане ограничено. Държавите 
членки имат свободата да регулират 
прехвърлянето на обслужвани 
договори за кредит, включително 
като налагат изисквания, 
еквивалентни на тези съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Текст, идентичен на съображение 18 от текста на Съвета (7344/19 ADD 1) и на 
съображение 16б от неофициалния компромисен текст на ECON от март 2019 г.

Изменение 235
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Субектите, занимаващи се с 
дейности по обслужване на кредити, 
се подчиняват на същите правила, 
независимо дали са специализирани 
лица, обслужващи кредити, банкови 
институции или купувачи на 
кредити. Това може да е пряка 
последица от подчиняването на 
дейностите по обслужване на 
кредити на правилата на ДПФИ.

Or. en

Изменение 236
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL
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Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Въпреки че целта на настоящата 
директива е да се засили капацитетът на 
кредитните институции да се справят с 
кредитите, които вече не се обслужват 
или има опасност да се превърнат в 
необслужвани, вторичният пазар на 
кредити обхваща както обслужваните, 
така и необслужваните кредити. 
Действителните пазарни продажби 
обхващат кредитни портфейли, 
състоящи се от комбинация от 
обслужвани, частично обслужвани и 
необслужвани кредити. Портфейлите 
включват както обезпечени, така и 
необезпечени кредити, дължими от 
потребителите или бизнеса. Ако 
изискванията за изпълнение по 
кредитите се различават за всеки вид 
кредит или кредитополучател, ще 
възникнат допълнителни разходи за 
обособяването на тези кредитни 
портфейли с цел продажба. 
Разпоредбите на настоящата директива, 
които са насочени към развитието на 
вторичния пазар, обхващат и 
обслужваните, и необслужваните 
кредити, за да се избегне ситуация, при 
която тези допълнителни разходи да 
възпрат инвеститорското участие и да 
раздробят този нововъзникващ пазар. 
Кредитните институции ще се 
възползват от по-широката 
инвеститорска база и по-ефикасната 
дейност на лицата, обслужващи 
кредити. Подобна полза ще извлекат 
и дружествата за управление на 
активи, които в някои държави 
членки имат възлова роля при 
търгуването както на необслужвани, 
така и на обслужвани кредити, 
които са били отпуснати от 
кредитни институции и са били 
преобразувани, преструктурирани или 

(17) Въпреки че целта на настоящата 
директива е да се защитят правата на 
потребителите и да се засили 
капацитетът на кредитните институции 
да се справят с кредитите, които вече не 
се обслужват или има опасност да се 
превърнат в необслужвани, вторичният 
пазар на кредити обхваща както 
обслужваните, така и необслужваните 
кредити. Действителните пазарни 
продажби обхващат кредитни 
портфейли, състоящи се основно от 
частично обслужвани и необслужвани 
кредити. Портфейлите включват 
необезпечени кредити, дължими от 
потребителите или бизнеса. Ако 
изискванията за изпълнение по 
кредитите се различават за всеки вид 
кредит или кредитополучател, ще 
възникнат допълнителни разходи за 
обособяването на тези кредитни 
портфейли с цел продажба. 
Разпоредбите на настоящата директива, 
които са насочени към развитието на 
вторичния пазар, обхващат 
необслужваните кредити, за да се 
избегне ситуация, при която тези 
допълнителни разходи да доведат до 
социална криза и едновременно с това 
да възпрат инвеститорското участие и 
да раздробят този нововъзникващ пазар.
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другояче изведени от счетоводните 
баланси на тези кредитни 
институции28.
_________________
28 Вж. Commission Staff Working 
Document, AMC Blueprint [Работен 
документ на службите на 
Комисията: „Подробен план за 
дружествата за управление на 
активи“], SWD(2018) 72.

Or. en

Изменение 237
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) За да гарантират добро 
функциониране на вътрешния пазар 
на кредити и висока степен на 
защита на потребителите, 
държавите членки следва да осигурят 
добра репутация на купувачите на 
кредити. Това е важно, за да се 
избегне вреда за потребителите на 
този пазар, като например използване 
на заплахи или обидни думи или 
поведение или на закани към 
потребителите и техните 
семейства.

Or. en

Изменение 238
Дерк Ян Епинк

Предложение за директива
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Значението, което законодателят 
на Съюза придава на защитата на 
потребителите, предвидена в Директива 
2014/17/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета29, Директива 2008/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета30 и 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета31, 
предполага, че прехвърлянето на даден 
купувач на правата на кредитор по 
договор за кредит или на самия договор 
за кредит не засяга по никакъв начин 
степента на защита на потребителите, 
предоставена от правото на Съюза. 
Следователно купувачите на кредити 
и лицата, обслужващи кредити, са 
обвързани от правото на Съюза, 
приложимо към първоначалния 
договор за кредит, а потребителят 
следва да запази същата степен на 
защита, предвидена в правото на 
Съюза или в стълкновителните 
норми на Съюза или национални 
норми, независимо от приложимото 
право спрямо даден купувач на 
кредити или лице, обслужващо 
кредити.

(18) Значението, което законодателят 
на Съюза придава на защитата на 
потребителите, предвидена в Директива 
2014/17/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета29, Директива 2008/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета30 и 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета31, 
предполага, че прехвърлянето на даден 
купувач на правото на кредит по 
договор за кредит или на самия договор 
за кредит не засяга по никакъв начин 
степента на защита на потребителите, 
предоставена от правото на Съюза.

_________________ _________________
29 Директива 2014/17/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
4 февруари 2014 г. относно договорите 
за кредити за жилищни недвижими 
имоти за потребители и за изменение на 
директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 
28.2.2014 г., стр. 34).

29 Директива 2014/17/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
4 февруари 2014 г. относно договорите 
за кредити за жилищни недвижими 
имоти за потребители и за изменение на 
директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 
28.2.2014 г., стр. 34).

30 Директива 2008/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2008 г. относно договорите за 
потребителски кредити и за отмяна на 
Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ 
L 34, 22.5.2008 г., стр. 66).

30 Директива 2008/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2008 г. относно договорите за 
потребителски кредити и за отмяна на 
Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ 
L 34, 22.5.2008 г., стр. 66).

31 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 
5 април 1993 г. относно 
неравноправните клаузи в 
потребителските договори (ОВ L 95, 

31 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 
5 април 1993 г. относно 
неравноправните клаузи в 
потребителските договори (ОВ L 95, 
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21.4.1993 г., стр. 29). 21.4.1993 г., стр. 29).

Or. en

Изменение 239
Франсис Фицджералд

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Значението, което законодателят 
на Съюза придава на защитата на 
потребителите, предвидена в Директива 
2014/17/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета29, Директива 2008/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета30 и 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета31, 
предполага, че прехвърлянето на даден 
купувач на правата на кредитор по 
договор за кредит или на самия договор 
за кредит не засяга по никакъв начин 
степента на защита на потребителите, 
предоставена от правото на Съюза. 
Следователно купувачите на кредити и 
лицата, обслужващи кредити, са 
обвързани от правото на Съюза, 
приложимо към първоначалния договор 
за кредит, а потребителят следва да 
запази същата степен на защита, 
предвидена в правото на Съюза или в 
стълкновителните норми на Съюза или 
национални норми, независимо от 
приложимото право спрямо даден 
купувач на кредити или лице, 
обслужващо кредити.

(18) Значението, което законодателят 
на Съюза придава на защитата на 
потребителите, предвидена в Директива 
2014/17/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета29, Директива 2008/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета30 и 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета31, 
предполага, че прехвърлянето на даден 
купувач на правата на кредитор по 
договор за кредит или на самия договор 
за кредит не засяга по никакъв начин 
степента на защита на потребителите, 
предоставена от правото на Съюза. 
Държавите членки следва да 
гарантират, че следователно 
купувачите на кредити и лицата, 
обслужващи кредити, са обвързани от 
правото на Съюза, приложимо към 
първоначалния договор за кредит, 
както и че потребителят следва да 
запази същата степен на защита, 
предвидена в правото на Съюза или в 
стълкновителните норми на Съюза или 
национални норми, независимо от 
приложимото право спрямо даден 
купувач на кредити или лице, 
обслужващо кредити. Настоящата 
директива не следва да ограничава 
държавите членки да прилагат по-
строги разпоредби за защита на 
потребителите към лица, 
обслужващи кредити, или купувачи на 
кредити.

_________________ _________________



PE645.006v01-00 32/177 AM\1195240BG.docx

BG

29 Директива 2014/17/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
4 февруари 2014 г. относно договорите 
за кредити за жилищни недвижими 
имоти за потребители и за изменение на 
директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 
28.2.2014 г., стр. 34).

29 Директива 2014/17/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
4 февруари 2014 г. относно договорите 
за кредити за жилищни недвижими 
имоти за потребители и за изменение на 
директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 
28.2.2014 г., стр. 34).

30 Директива 2008/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2008 г. относно договорите за 
потребителски кредити и за отмяна на 
Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ 
L 34, 22.5.2008 г., стр. 66).

30 Директива 2008/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2008 г. относно договорите за 
потребителски кредити и за отмяна на 
Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ 
L 34, 22.5.2008 г., стр. 66).

31 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 
5 април 1993 г. относно 
неравноправните клаузи в 
потребителските договори (ОВ L 95, 
21.4.1993 г., стр. 29).

31 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 
5 април 1993 г. относно 
неравноправните клаузи в 
потребителските договори (ОВ L 95, 
21.4.1993 г., стр. 29).

Or. en

Изменение 240
Мат Карти

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Значението, което законодателят 
на Съюза придава на защитата на 
потребителите, предвидена в Директива 
2014/17/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета29, Директива 2008/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета30 и 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета31, 
предполага, че прехвърлянето на даден 
купувач на правата на кредитор по 
договор за кредит или на самия договор 
за кредит не засяга по никакъв начин 
степента на защита на потребителите, 
предоставена от правото на Съюза. 
Следователно купувачите на кредити и 
лицата, обслужващи кредити, са 
обвързани от правото на Съюза, 

(18) Значението, което законодателят 
на Съюза придава на защитата на 
потребителите, предвидена в Директива 
2014/17/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета29, Директива 2008/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета30 и 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета31, 
предполага, че прехвърлянето на даден 
купувач на правата на кредитор по 
договор за кредит или на самия договор 
за кредит не засяга по никакъв начин 
степента на защита на потребителите, 
предоставена от националното право и 
от правото на Съюза. Следователно 
купувачите на кредити и лицата, 
обслужващи кредити, са обвързани от 
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приложимо към първоначалния договор 
за кредит, а потребителят следва да 
запази същата степен на защита, 
предвидена в правото на Съюза или в 
стълкновителните норми на Съюза 
или национални норми, независимо от 
приложимото право спрямо даден 
купувач на кредити или лице, 
обслужващо кредити.

националното право и от правото на 
Съюза, приложимо към първоначалния 
договор за кредит, а потребителят 
следва да запази същата степен на 
защита, предвидена в националното 
право и в правото на Съюза, независимо 
от приложимото право спрямо даден 
купувач на кредити или лице, 
обслужващо кредити. Националните 
компетентни органи трябва да 
гарантират, че 
кредитополучателите не изпадат в 
по-неблагоприятно положение след 
прехвърлянето на техния договор за 
кредит от кредитна институция към 
купувач на кредит или лице, 
обслужващо кредити.

_________________ _________________
29 Директива 2014/17/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
4 февруари 2014 г. относно договорите 
за кредити за жилищни недвижими 
имоти за потребители и за изменение на 
директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 
28.2.2014 г., стр. 34).

29 Директива 2014/17/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
4 февруари 2014 г. относно договорите 
за кредити за жилищни недвижими 
имоти за потребители и за изменение на 
директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 
28.2.2014 г., стр. 34).

30 Директива 2008/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2008 г. относно договорите за 
потребителски кредити и за отмяна на 
Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ 
L 34, 22.5.2008 г., стр. 66).

30 Директива 2008/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2008 г. относно договорите за 
потребителски кредити и за отмяна на 
Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ 
L 34, 22.5.2008 г., стр. 66).

31 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 
5 април 1993 г. относно 
неравноправните клаузи в 
потребителските договори (ОВ L 95, 
21.4.1993 г., стр. 29).

31 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 
5 април 1993 г. относно 
неравноправните клаузи в 
потребителските договори (ОВ L 95, 
21.4.1993 г., стр. 29).

Or. en

Изменение 241
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
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Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Настоящата директива не 
накърнява защитата на 
потребителите, гарантирана от 
Директива 2005/27/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, в която се 
забраняват нелоялните практики, в 
т.ч. при принудително изпълнение на 
договор, с който потребителят е 
подведен по отношение на неговите 
права и задължения; или е обект на 
заплахи или принуда, например по 
отношение на избора на време, 
мястото и степента на 
настойчивост на действията по 
правоприлагане или контактите, 
използването на заплахи или обидни 
думи или поведение или на закани за 
предприемане на противозаконни 
действия.

Or. en

Изменение 242
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се гарантира високо 
равнище на защита на потребителите, в 
законодателството на Съюза и в 
националните законодателства са 
предвидени редица права и защитни 
механизми във връзка с обещаните или 
сключените с потребители договори 
за кредит. Тези права и защитни 
механизми се прилагат по-специално 
при договарянето и сключването на 
договора за кредит и изпълнението или 
неизпълнението на задълженията по 

(20) С цел да се гарантира високо 
равнище на защита на потребителите, в 
законодателството на Съюза и в 
националните законодателства са 
предвидени редица права и защитни 
механизми във връзка с договори за 
кредит, които не се отнасят до 
потребителски кредити, по-
специално тези, които са обезпечени с 
основно жилище. Тези права и защитни 
механизми се прилагат по-специално 
при договарянето и сключването на 
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него. Такъв е в частност случаят с 
обхванатите от Директива 2014/17/ЕС 
договори за дългосрочен потребителски 
кредит, където потребителят има право 
да погаси изцяло или частично 
задълженията си по даден договор за 
кредит преди изтичането на срока на 
този договор или да бъде уведомен 
посредством Европейския 
стандартизиран информационен 
формуляр, когато е приложимо, за 
евентуалното прехвърляне на договора 
за кредит към купувач на кредити. 
Правата на кредитополучателите не 
следва да бъдат променяни и ако 
прехвърлянето на договора за кредит 
между кредитна институция и 
купувач води до новация.

договора за кредит и изпълнението или 
неизпълнението на задълженията по 
него. Такъв е в частност случаят с 
обхванатите от Директива 2014/17/ЕС 
договори за дългосрочен потребителски 
кредит, където потребителят има право 
да погаси изцяло или частично 
задълженията си по даден договор за 
кредит преди изтичането на срока на 
този договор или да бъде уведомен 
посредством Европейския 
стандартизиран информационен 
формуляр, когато е приложимо, но не 
следва да е позволено обаче каквото и 
да било прехвърляне на договора за 
кредит към купувач на кредити, тъй 
като правата на кредитополучателите 
не следва да бъдат променяни при 
каквито и да било обстоятелства или 
новация.

Or. en

Изменение 243
Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
Съображение 20а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Ипотеките върху основни 
жилища трябва да бъдат изключени 
от приложното поле на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 244
Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
Съображение 20б (ново)



PE645.006v01-00 36/177 AM\1195240BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20б) Съгласно настоящата 
директива необслужван кредит, 
обезпечен с ипотека върху жилищен 
имот, не трябва да бъде прехвърлян 
без писменото съгласие на 
кредитополучателя.

Or. en

Изменение 245
Пиерникола Педичини, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Кредитните институции на 
Съюза и техните дъщерни дружества 
обслужват кредити в рамките на 
обичайната си стопанска дейност. Те 
имат същите задължения във връзка с 
кредитите, издадени от самите тях, 
както и във връзка с кредитите, 
закупени от друга кредитна институция. 
С оглед на факта, че уредбата и 
надзорът на тези кредитни институции 
са вече налице и с цел да се избегне 
ненужното удвояване на разходите им 
за лицензиране и съблюдаване на 
нормативните изисквания в резултат на 
прилагането на настоящата директива 
към дейността им по обслужване или 
купуване на кредити, кредитните 
институции не са включени в нейния 
обхват.

(22) Кредитните институции на 
Съюза обслужват кредити в рамките на 
обичайната си стопанска дейност. Те 
имат същите задължения във връзка с 
договорите за кредит, издадени от 
самите тях, както и във връзка с тези, 
закупени от друга кредитна институция 
или които обслужват от името на 
купувач на кредити. С оглед на факта, 
че уредбата и надзорът на тези кредитни 
институции са вече налице и с цел да се 
избегне ненужното удвояване на 
разходите им за лицензиране и 
съблюдаване на нормативните 
изисквания в резултат на прилагането на 
настоящата директива към дейността им 
по обслужване или купуване на кредити, 
кредитните институции не са включени 
в нейния обхват. Освен това 
възлагането от кредитните 
институции на дейности по 
обслужване на кредити във връзка с 
обслужвани и необслужвани договори 
за кредит на лица, обслужващи 
кредити, или други трети страни, не 
попада в приложното поле на 
настоящата директива, понеже 
кредитните институции вече имат 
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задължението да спазват 
приложимите правила за възлагане на 
външни подизпълнители. В 
допълнение кредиторите, които не са 
кредитни институции, но все пак са 
регулирани и са под надзора на 
компетентен орган на държава 
членка в съответствие с Директива 
2008/48/ЕО и Директива 2014/17/ЕС и 
извършват дейности по обслужване 
на кредити, отпуснати на 
потребители като част от тяхната 
обичайна търговска дейност, не са 
обхванати от настоящата 
директива, когато извършват в тази 
държава членка дейности по 
обслужване на кредит за кредити, 
отпуснати от кредитни 
институции. Освен това лицата, 
управляващи алтернативни 
инвестиционни фондове, 
дружествата за управление и 
инвестиционните дружества (при 
условие че инвестиционните 
дружества не са определили 
дружество за управление), 
лицензирани или регистрирани 
съгласно Директива 2011/61/ЕС или 
Директива 2009/65/ЕО, не следва да 
попадат в приложното поле на 
настоящата директива. Освен това 
има професии, в които се извършват 
спомагателни дейности, подобни на 
дейностите по обслужване, а именно 
нотариуси, адвокати, съдебни 
изпълнители и държавни служители, 
които съгласно националното право 
изпълняват съдебни постановления и 
осъществяват изпълнението на 
обвързващи мерки, следователно 
държавите членки може да решат 
настоящата директива да не се 
прилага към тези професии.

Or. en

Изменение 246
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Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С цел да се позволи на 
съществуващите купувачи на кредити и 
лица, обслужващи кредити, да се 
съобразят с изискванията на 
националните разпоредби, с които се 
прилага настоящата директива, и по-
специално, за да се позволи 
лицензирането на лицата, обслужващи 
кредити, настоящата директива ще се 
прилага само за прехвърлянията на 
договори за кредит, извършени шест 
месеца след изтичането на крайния срок 
за транспонирането ѝ.

(23) С цел да се позволи на 
съществуващите купувачи на кредити и 
лица, обслужващи кредити, да се 
съобразят с изискванията на 
националните разпоредби, с които се 
прилага настоящата директива, и по-
специално, за да се позволи 
лицензирането на лицата, обслужващи 
кредити, настоящата директива ще се 
прилага само за прехвърлянията на 
договори за кредит, извършени шест 
месеца след изтичането на крайния срок 
за транспонирането ѝ и само след като 
кредиторът е предоставил на 
изпитващите затруднения 
кредитополучатели правото да 
изкупят дълга си на същата цена.

Or. en

Изменение 247
Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Лицензирането на лицата, 
обслужващи кредити, да предоставят 
услуги по обслужване на кредити в 
целия Съюз следва да се подчинява на 
един и същ хармонизиран набор от 
условия, които компетентните органи 
следва да прилагат целесъобразно. С цел 
да не се накърни защитата на длъжника 
или кредитополучателя и да се насърчи 
доверието, условията за предоставяне и 
поддържане на лиценза на лице, 

(24) Лицензирането на лицата, 
обслужващи кредити, да предоставят 
услуги по обслужване на кредити в 
целия Съюз следва да се подчинява на 
един и същ хармонизиран набор от 
условия, които компетентните органи 
следва да прилагат целесъобразно. С цел 
да не се накърни защитата на длъжника 
или кредитополучателя и да се насърчи 
доверието, условията за предоставяне и 
поддържане на лиценза на лице, 
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обслужващо кредити, следва да 
гарантират, че лицата, обслужващи 
кредити, както и лицата, които 
притежават квалифицирано дялово 
участие в тези лица или са част от 
управлението на доставчика на услуги, 
не са извършвали тежки престъпления 
срещу вещни права, престъпления, 
свързани с финансови дейности, нито 
престъпления срещу 
неприкосновеността на личността, и се 
ползват с добро име. Освен това тези 
лица, както и лицето, обслужващо 
кредити, следва да не са били обект на 
производство по несъстоятелност, нито 
да са били обявявани в несъстоятелност, 
освен ако правата им не са били 
възстановени в съответствие с 
националното законодателство. Накрая, 
с цел да се гарантира спазването на 
нормите за защита на длъжниците и за 
защита на личните данни, е необходимо 
да се изиска въвеждането на подходящи 
механизми за управление и вътрешен 
контрол, както и за регистриране и 
обработване на жалбите, които 
механизми да бъдат обект на контрол. 
От лицата, обслужващи кредити, следва 
също така да се изиска да действат 
добросъвестно и с дължимата грижа за 
финансовото положение на 
кредитополучателите. Когато в дадена 
държава членка има консултантски 
услуги за улесняване на погасяването на 
кредитите, лицата, обслужващи 
кредити, следва да обмислят 
възможността да предложат на 
кредитополучателите да се възползват 
от тези услуги.

обслужващо кредити, следва да 
гарантират, че лицата, обслужващи 
кредити, както и лицата, които 
притежават квалифицирано дялово 
участие в тези лица или са част от 
управлението на доставчика на услуги, 
не са извършвали тежки престъпления 
срещу вещни права, престъпления, 
свързани с финансови дейности, нито 
престъпления срещу 
неприкосновеността на личността, и се 
ползват с добро име. Освен това тези 
лица, както и лицето, обслужващо 
кредити, следва да не са били обект на 
производство по несъстоятелност, нито 
да са били обявявани в несъстоятелност, 
освен ако правата им не са били 
възстановени в съответствие с 
националното законодателство. Накрая, 
с цел да се гарантира спазването на 
нормите за защита на длъжниците и за 
защита на личните данни, е необходимо 
да се изиска въвеждането на подходящи 
механизми за управление и вътрешен 
контрол, както и за регистриране и 
обработване на жалбите, които 
механизми да бъдат обект на контрол. 
От лицата, обслужващи кредити, следва 
също така да се изиска да действат 
добросъвестно и с дължимата грижа за 
финансовото положение на 
кредитополучателите. В допълнение, 
когато работят с 
кредитополучатели, лицата, 
обслужващи кредити, следва да 
спазват общите минимални 
стандарти на ЕС, определени в 
настоящата директива и 
транспонирани от държавите 
членки. Когато в дадена държава членка 
има консултантски услуги за улесняване 
на погасяването на кредитите, лицата, 
обслужващи кредити, са задължени да 
предложат на кредитополучателите да 
се възползват от тези услуги.

Or. en
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Изменение 248
Франсис Фицджералд

Предложение за директива
Съображение 24a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Купувачите на кредити следва 
също да подлежат на лицензионен 
режим за предоставянето на 
дейности по обслужване на кредити в 
целия Съюз, за да се гарантира, че 
притежаващите законно право на 
собственост върху кредита, 
отпуснат по договора за кредит, са 
регулирани от компетентните 
органи и се подчиняват на един и същ 
хармонизиран набор от условия, 
които компетентните органи следва 
да прилагат целесъобразно. 
Условията за предоставяне и 
поддържане на лиценз за купувачи на 
кредити следва да бъдат същите 
като тези за лица, обслужващи 
кредити. От купувачите на кредити 
следва да се изиска да действат 
добросъвестно и с дължимата грижа 
за финансовото положение на 
кредитополучателите. Когато в 
дадена държава членка има 
консултантски услуги за улесняване 
на погасяването на кредитите, 
купувачите на кредити следва да 
обмислят възможността да 
предложат на кредитополучателите 
да се възползват от тези услуги.

Or. en

Изменение 249
Франсис Фицджералд

Предложение за директива
Съображение 25
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел да се избегнат 
продължителните процедури и 
несигурността е необходимо да се 
установят изисквания за информацията, 
която заявителите трябва да представят, 
разумни срокове за издаването на 
лиценз и обстоятелствата за отнемането 
му. Ако компетентните органи на 
държава членка отнемат лиценз на лице, 
обслужващо кредити, което 
предоставя услуги по обслужване на 
кредити в други държави членки, 
компетентните органи на приемащите 
държави членки следва да бъдат 
уведомени за това. Освен това с оглед 
на прозрачността по отношение на броя 
и самоличността на лицензираните 
лица, обслужващи кредити, във всяка 
държава членка следва да се създаде и 
поддържа актуален електронен 
публичен регистър.

(25) С цел да се избегнат 
продължителните процедури и 
несигурността е необходимо да се 
установят изисквания за информацията, 
която заявителите трябва да представят, 
разумни срокове за издаването на 
лиценз и обстоятелствата за отнемането 
му. Ако компетентните органи на 
държава членка отнемат лиценз на лице, 
обслужващо кредити, или на купувач на 
кредити, които предоставят услуги 
по обслужване на кредити в други 
държави членки, компетентните органи 
на приемащите държави членки следва 
да бъдат уведомени за това. Освен това 
с оглед на прозрачността по отношение 
на броя и самоличността на 
лицензираните лица, обслужващи 
кредити, и купувачи на кредити, във 
всяка държава членка следва да се 
създаде и поддържа актуален 
електронен публичен регистър.

Or. en

Изменение 250
Дерк Ян Епинк

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Важна предпоставка, за да могат 
купувачите на кредити и лицата, 
обслужващи кредити, да изпълняват 
ролята си, е да имат достъп до цялата 
необходима информация, поради което 
държавите членки следва да осигурят 
такъв достъп при зачитане на 
националните и съюзните норми в 
областта на защитата на данните.

(30) Важна предпоставка, за да могат 
купувачите на кредити и лицата, 
обслужващи кредити, да изпълняват 
ролята си, е да имат достъп до цялата 
необходима информация, поради което 
държавите членки следва да осигурят 
такъв достъп при зачитане на 
националните и съюзните норми в 
областта на защитата на данните.

Or. en
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Изменение 251
Пиерникола Педичини, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Когато кредитна институция 
прехвърля договор за кредит, тя следва 
да уведоми своя надзорен орган и 
компетентния орган, натоварен с 
надзора по съблюдаването на 
настоящата директива, за основните 
характеристики на прехвърления 
кредитен портфейл, за самоличността на 
купувача, а ако е приложимо – и за 
неговия представител в Съюза. От този 
компетентен орган следва да се изиска 
да предава тази информация на 
органите, на които купувачът на 
кредити е поднадзорен, както и на 
компетентния орган по мястото на 
установяване на кредитополучателя. 
Тези изисквания за прозрачност 
позволяват еднообразно и ефективно 
наблюдение в Съюза върху 
прехвърлянето на договори за кредит.

(31) Когато кредитна институция 
прехвърля договор за кредит, тя следва 
да уведомява на всяко тримесечие и в 
обобщен вид своя надзорен орган и 
компетентния орган, натоварен с 
надзора по съблюдаването на 
настоящата директива, поне за общия 
непогасен размер на прехвърления 
кредитен портфейл, както и за броя и 
размера на включените кредити и 
дали са включени договори с 
потребители. За всеки портфейл, 
прехвърлен в една транзакция, 
информацията следва да включва 
идентификатора на юридическото 
лице или, ако не е наличен, 
самоличността и адреса на купувача, а 
ако е приложимо – и за неговия 
представител в Съюза. От този 
компетентен орган следва да се изиска 
да предава тази информация на 
органите, на които купувачът на 
кредити е поднадзорен. Тези изисквания 
за прозрачност позволяват еднообразно 
и ефективно наблюдение в Съюза върху 
прехвърлянето на договори за кредит. 
За да спазят принципа на 
пропорционалност, компетентните 
органи следва да вземат предвид 
информацията, с която вече 
разполагат от други източници, по-
специално по отношение на 
кредитните институции, за да 
избегнат дублиране. Остава 
разбирането, че изискванията за 
уведомяване на националния 
компетентен орган относно даден 
кредитен портфейл, когато такъв 
портфейл е бил прехвърлен на купувач 
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на кредити, е отговорност на 
последния. Освен това в случай на 
секюритизационни транзакции, 
когато са предвидени образци за 
прозрачност, следва да се избягва 
всяко двойно докладване съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 252
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Като част от плана за действие на 
Съвета наличните данни за 
необслужваните договори за кредит ще 
бъдат еднообразни и стандартизирани, 
което ще засили информационната 
инфраструктура на кредитните 
институции. ЕБО е разработил образци 
за данни, които предоставят 
информация за кредитните експозиции в 
банковия портфейл, което от своя 
страна позволява на потенциалните 
купувачи да оценяват стойността на 
даден договор за кредит и да извършат 
надлежна проверка. Използването на 
такива образци при договорите за 
кредит ще намали информационната 
асиметрия между потенциалните 
купувачи и продавачи на договори за 
кредит, с което ще допринесе за 
развитието на функциониращ вторичен 
пазар в Съюза. Поради това ЕБО следва 
да разработи образци за данни чрез 
техническите стандарти за изпълнение, 
а кредитните институции следва да 
използват тези стандарти с оглед на по-
лесното оценяване на продаваните 
договори за кредит.

(32) Като част от плана за действие на 
Съвета наличните данни за 
необслужваните договори за кредит ще 
бъдат еднообразни и стандартизирани, 
което ще засили информационната 
инфраструктура на кредитните 
институции. ЕБО е разработил образци 
за данни, които предоставят 
информация за кредитните експозиции в 
банковия портфейл, което от своя 
страна позволява на потенциалните 
купувачи да оценяват стойността на 
даден договор за кредит и да извършат 
надлежна проверка. Използването на 
такива образци при договорите за 
кредит ще намали информационната 
асиметрия между потенциалните 
купувачи и продавачи на договори за 
кредит, с което ще допринесе за 
развитието на функциониращ вторичен 
пазар в Съюза. Поради това ЕБО следва 
да разработи образци за данни чрез 
техническите стандарти за изпълнение 
за кредитните институции. За да се 
спази принципът на 
пропорционалност, тези изисквания 
за информация следва да се прилагат 
спрямо кредитните институции по 
пропорционален начин, според 
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тяхната големина и сложност. 
Другите продавачи на договори за 
кредити следва да се насърчават да 
използват тези стандарти с оглед на по-
лесното оценяване на продаваните 
договори за кредит.

Or. en

Изменение 253
Пиерникола Педичини, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Оценяването на портфейл от 
необслужвани кредити е сложно и 
многопластово, поради което 
действителните купувачи на вторичните 
пазари са опитни инвеститори. Често 
това са инвестиционни фондове, 
финансови институции или кредитни 
институции. Те не създават нови 
кредити, а купуват съществуващи 
кредити на собствен риск, поради което 
не предизвикват опасения от 
пруденциално естество, а системният 
риск при тях е незначителен. Поради 
това не е обосновано за извършването 
на подобни дейности тези видове 
инвеститори да се задължават да 
подават заявление за лиценз или да 
изпълняват специални условия. От 
друга страна е важно да продължат да се 
прилагат националните и съюзните 
норми за защита на потребителите, а 
правата на кредитополучателите да 
останат същите като в първоначалния 
договор за кредит.

(33) Оценяването на портфейл от 
необслужвани кредити е сложно и 
многопластово, поради което 
действителните купувачи на вторичните 
пазари са опитни инвеститори. Често 
това са инвестиционни фондове, 
финансови институции или кредитни 
институции. Те не създават нови 
кредити, а купуват съществуващи 
кредити на собствен риск, поради което 
не предизвикват опасения от 
пруденциално естество, а системният 
риск при тях е незначителен. Поради 
това не е обосновано за извършването 
на подобни дейности тези видове 
инвеститори да се задължават да 
подават заявление за лиценз или да 
изпълняват специални условия. От 
друга страна е важно да продължат да се 
прилагат националните и съюзните 
норми за защита на потребителите, а 
правата на кредитополучателите да 
останат същите като в първоначалния 
договор за кредит. Купувачите на 
кредити обаче, които не са кредитни 
институции, но въпреки това са 
регулирани или върху тях упражнява 
надзор компетентен орган на 
държава членка, може в определени 
случаи да предоставят нов кредит на 
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кредитополучатели – стопански 
субекти, в опит за прилагане на 
разумни мерки за събиране.

Or. en

Изменение 254
Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Купувачите на кредити от трети 
държави могат да затруднят 
потребителите от Съюза да упражняват 
правата си, предвидени в правото на 
Съюза, както и националните органи – 
да контролират изпълнението на 
договора за кредит. От своя страна 
кредитните институции биха могли, 
поради риска от накърняване на 
репутацията, да се въздържат да 
прехвърлят тези договори за кредит на 
купувачи на кредити от трети държави. 
Задължението за представителя на 
установен в трета държава купувач 
на потребителски кредити да определи 
лицензирана в Съюза кредитна 
институция или лице, обслужващо 
кредити, за обслужването на даден 
договор за кредит гарантира, че след 
прехвърлянето на договора за кредит 
стандартите за правата на 
потребителите се запазват. Лицето, 
обслужващо кредити, се задължава да 
спазва приложимото съюзно и 
национално законодателство; от своя 
страна, националните органи в 
отделните държави членки следва да 
разполагат с необходимите правомощия, 
за да осъществяват ефективен контрол 
върху дейността на това лице.

(34) Купувачите на кредити от трети 
държави могат да затруднят 
потребителите от Съюза да упражняват 
правата си, предвидени в правото на 
Съюза, както и националните органи – 
да контролират изпълнението на 
договора за кредит. От своя страна 
кредитните институции биха могли, 
поради риска от накърняване на 
репутацията, да се въздържат да 
прехвърлят тези договори за кредит на 
купувачи на кредити от трети държави. 
В резултат на това купувачите на 
кредити и лицата, обслужващи 
кредити, които извършват дейност 
на територията на Съюза, трябва да 
са задължени да бъдат лицензирани в 
Съюза, за да се гарантира, че след 
прехвърлянето на договора за кредит 
стандартите за правата на 
потребителите се запазват. Купувачът 
на кредити и лицето, обслужващо 
кредити, се задължават да спазват 
приложимото съюзно и национално 
законодателство; от своя страна, 
националните органи в отделните 
държави членки следва да разполагат с 
необходимите правомощия, за да 
осъществяват ефективен контрол върху 
тяхната дейност.

Or. en
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Изменение 255
Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
Съображение 34a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34а) Купувачите на кредити 
разчитат обикновено на 
краткосрочен бизнес модел, 
специализиран в закупуване на 
необслужвани дългове с голяма 
отстъпка, като целта е придобиване 
на базовия актив по най-бързия 
възможен начин. Тъй като купувачът 
на кредити е този, който взема 
ключовите решения относно 
необслужвания кредит, в т.ч. 
относно определянето на лихвените 
проценти, дали да се преструктурира 
даден кредит и принудителното му 
събиране, от изключително значение 
е купувачът на кредити, а не само 
лицето, обслужващо кредити, което 
действа като посредник, да бъде 
лицензиран и регулиран в Съюза, 
както и да подлежи на надзор, 
разследване и санкции от страна на 
националните компетентни органи в 
държавите членки, в които извършва 
дейност.

Or. en

Изменение 256
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Съображение 34a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(34а) Когато купувач на кредити 
управлява и прилага правата и 
задълженията, свързани с правата на 
кредитора по силата на договор за 
кредит, или самия договор за кредит, 
той се счита за лице, обслужващо 
кредити, и поради това следва да бъде 
лицензиран съгласно правилата, 
определени в настоящата директива.

Or. en

Изменение 257
Маркус Фербер

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Без да се засягат 
преддоговорните задължения по 
Директива 2014/17/ЕС, Директива 
2008/48/ЕО и Директива 93/13/ЕИО и с 
цел да се гарантира висока степен на 
защита на потребителите, на 
потребителя следва да се представя – 
своевременно и преди всяко изменение 
на сроковете и условията на договора за 
кредит – ясен и изчерпателен списък на 
всички такива промени, графикът за 
тяхното въвеждане и необходимите 
подробности, както и наименованието и 
адресът на националния орган, пред 
когото може да се подаде жалба.

(52) Без да се засягат 
преддоговорните задължения по 
Директива 2014/17/ЕС, Директива 
2008/48/ЕО и Директива 93/13/ЕИО и с 
цел да се гарантира висока степен на 
защита на потребителите, на 
потребителя следва да се представя – 
своевременно и преди всяко 
съществено изменение на сроковете и 
условията на договора за кредит – ясен 
и изчерпателен списък на всички такива 
промени, графикът за тяхното 
въвеждане и необходимите 
подробности, както и наименованието и 
адресът на националния орган, пред 
когото може да се подаде жалба.

Or. en

Обосновка

С цел да се избегне непропорционална административна тежест, изискването за 
информация следва да се задейства само в случаи на съществени изменения.

Изменение 258
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Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
Съображение 53a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53a) За да се постигне достатъчна 
степен на защита на 
кредитополучателите и да се реши 
проблемът със злоупотребите при 
събирането на вземания, с 
хармонизирана европейска разпоредба 
следва да се гарантира, че разходите и 
възнагражденията на лицата, 
обслужващи кредити, никога не се 
изискват от кредитополучателите.

Or. en

Изменение 259
Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
Съображение 54a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54а) Държавите членки 
гарантират, че поведение или 
практики, които има вероятност да 
окажат отрицателно въздействие 
върху неприкосновеността на личния 
живот и/или човешкото достойнство 
на кредитополучателите или да ги 
подведат, са забранени. Практики, 
които могат да бъдат считани за 
тормоз, включват изпращане на 
твърде много писма с настойчиво 
искане за изплащане на дълга, 
използване на заплашителни 
формулировки, използване на 
„заклеймяващи“ пликове, посещения 
на кредитополучателя в работно 
време или на работното място или 
установяване на контакт с колеги 
или членове на семейството. Тези 
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практики могат да влошат 
положението на кредитополучателя, 
като доведат до възможна загуба на 
работното място и намаляване на 
способността му да върне дълга.

Or. en

Изменение 260
Евелин Регнер, Йоахим Шустер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива определя обща 
нормативна уредба и изисквания за:

Настоящата директива се отнася до 
необслужваните договори за кредит, с 
изключение на договори за обезпечени 
и необезпечени кредити, сключени 
между кредитори и потребители по 
смисъла на член 3, буква а) от 
Директива 2008/48/ЕО. Настоящата 
директива определя обща нормативна 
уредба и изисквания за:

Or. de

Обосновка

От съображения, свързани със защитата на потребителите, не е желателно да се 
създава вторичен пазар на потребителски кредити и следователно това не трябва да 
се допуска, тъй като може да се очаква, че продажбата на вземания фактически ще 
се отрази изключително неблагоприятно върху договорната позиция на 
потребителите.

Изменение 261
Марко Дзани, Франческа Донато, Валентино Грант, Антонио Мария Риналди

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива определя обща Настоящата директива е свързана с 
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нормативна уредба и изисквания за: необслужваните договори за кредит и 
определя обща нормативна уредба и 
изисквания за:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение се прилага за целия текст.

Изменение 262
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) лицата, обслужващи кредити от 
името на кредитна институция или 
купувач на кредити във връзка с 
договори за кредит, издадени от 
кредитна институция или от нейни 
дъщерни дружества;

a) лицата, обслужващи кредити, 
свързани с правата на кредиторите 
по договори за кредит или със самите 
договори за кредит, издадени от 
кредитна институция, от нейни дъщерни 
дружества, установени в Съюза, или 
от други кредитори, които са 
кредитори или извършват дейност 
от името на купувач на кредити или 
на кредитна институция;

Or. en

Изменение 263
Енгин Ероглу, Луис Гарикано, Моника Семедо

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) лицата, обслужващи кредити от 
името на кредитна институция или 
купувач на кредити във връзка с 
договори за кредит, издадени от 
кредитна институция или от нейни 

a) лицата, обслужващи кредити, 
свързани с правата на кредиторите 
по необслужвани договори за кредит, 
или със самите договори за кредит, 
издадени от кредитна институция, 
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дъщерни дружества; установена в Съюза, които 
извършват дейност от името на 
кредитна институция или купувач на 
кредити;

Or. en

Изменение 264
Марко Дзани, Франческа Донато, Валентино Грант, Антонио Мария Риналди

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) лицата, обслужващи кредити от 
името на кредитна институция или 
купувач на кредити във връзка с 
договори за кредит, издадени от 
кредитна институция или от нейни 
дъщерни дружества;

a) лицата, обслужващи кредити от 
името на кредитна институция или 
купувач на кредити във връзка с 
необслужвани договори за кредит, 
издадени от кредитна институция, 
установена в Съюза;

Or. en

Изменение 265
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) купувачите на договори за 
кредит, издадени от кредитна 
институция или от нейни дъщерни 
дружества;

б) купувачите на права на 
кредитор по договори за кредит или на 
самите договори за кредит, издадени 
от кредитна институция, от нейни 
дъщерни дружества, установени в 
Съюза, или от други кредитори;

Or. en

Изменение 266
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Марко Дзани, Франческа Донато, Валентино Грант, Антонио Мария Риналди

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) купувачите на договори за 
кредит, издадени от кредитна 
институция или от нейни дъщерни 
дружества;

б) купувачите на необслужвани 
договори за кредит, издадени от 
кредитна институция, установена в 
Съюза;

Or. en

Изменение 267
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) допълнителния общ механизъм 
за ускорено извънсъдебно изпълнение 
по обезпеченията по договори за 
кредит, сключени между кредитори и 
кредитополучатели – стопански 
субекти и гарантирани с обезпечение.

заличава се

Or. en

Изменение 268
Марко Дзани, Франческа Донато, Валентино Грант, Антонио Мария Риналди

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) допълнителния общ механизъм 
за ускорено извънсъдебно изпълнение 
по обезпеченията по договори за 
кредит, сключени между кредитори и 
кредитополучатели – стопански 

заличава се
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субекти и гарантирани с обезпечение.

Or. en

Изменение 269
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) кредитори, преди 
прехвърлянето на правата на 
кредитора по договор за кредит или 
на самия договор за кредит.

Or. en

Изменение 270
Енгин Ероглу, Оливие Шастел, Луис Гарикано, Моника Семедо

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива се отнася до 
необслужваните договори за кредит. 
На кредиторите не се разрешава да 
прехвърлят на трети страни 
обслужвани договори за кредит, 
сключени с потребители.

Or. en

Обосновка

Фактът, че настоящата директива се отнася само до необслужваните договори за 
кредит, се посочва в обяснителния меморандум и в съображенията. В приложното 
поле (член 1) и в предмета (член 2) този факт не е посочен. С цел яснота и избягване 
на всякакви непредвидени последици трябва изрично да се заяви, че настоящата 
директива се занимава само с необслужваните договори за кредит. Това също така 
означава, че на кредиторите не следва да се позволява да продават на трети страни 
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обслужвани договори за кредит.

Изменение 271
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива се отнася до 
необслужваните договори за кредит. 
На кредиторите не се разрешава да 
прехвърлят на трети страни 
обслужвани договори за кредит, 
сключени с потребители.

Or. en

Изменение 272
Стефани Йон-Куртен

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива се отнася до 
необслужваните договори за кредит. 
На кредиторите не се разрешава да 
прехвърлят на трети страни 
обслужвани договори за кредит, 
сключени с потребители.

Or. en

Обосновка

Фактът, че настоящата директива се отнася само до необслужваните договори за 
кредит, се посочва в обяснителния меморандум и в съображенията. В приложното 
поле (член 1) и в предмета (член 2) този факт не е посочен. С цел яснота и избягване 
на всякакви непредвидени последици трябва изрично да се заяви, че настоящата 
директива се занимава само с необслужваните договори за кредит. Това също така 
означава, че на кредиторите не следва да се позволява да продават на трети страни 
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обслужвани договори за кредит.

Изменение 273
Марко Дзани, Франческа Донато, Валентино Грант, Антонио Мария Риналди

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На кредиторите не се разрешава да 
прехвърлят на трети страни 
обслужвани договори за кредит, 
сключени с потребители.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение се прилага за целия текст.

Изменение 274
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) лице, обслужващо договор за 
кредит, издаден от установена в 
Съюза кредитна институция или от 
установени в Съюза нейни дъщерни 
дружества и действащо от името на 
кредитор в съответствие с приложимото 
право на Съюза или национално право;

a) лица, обслужващи кредити, 
свързани права на кредитор по договор 
за кредит или самия договор за кредит, 
действащи от името на кредитор в 
съответствие с приложимото право на 
Съюза или национално право;

Or. en

Изменение 275
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE



PE645.006v01-00 56/177 AM\1195240BG.docx

BG

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) купувач на договор за кредит, 
издаден от установена в Съюза 
кредитна институция или от 
установени в Съюза нейни дъщерни 
дружества, който поема задълженията 
на кредитора по договора за кредит в 
съответствие с приложимото право на 
Съюза и национално право.

б) купувачи на права на кредитори 
по договор за кредит или на самия 
договор за кредит, които поемат 
задълженията на кредитора по договора 
за кредит в съответствие с приложимото 
право на Съюза и национално право.

Or. en

Изменение 276
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членове 3, 23 — 33 и 39 — 43 
от настоящата директива се 
прилагат спрямо договори за 
обезпечен кредит, които са сключени 
между кредитори и 
кредитополучатели – стопански 
субекти и са обезпечени с всякакви 
движими и недвижими активи, 
притежавани от кредитополучателя 
и предоставени като обезпечение на 
кредитора за гарантиране на 
погасяването на вземанията по 
договора за обезпечен кредит.

заличава се

Or. en

Изменение 277
Статис Якелюнас

Предложение за директива
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Член 2 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива не се 
прилага за договори за кредит, 
сключени между кредитори и 
кредитополучатели, които са 
потребители, обезпечени с жилищен 
недвижим имот, където е основният 
адрес на пребиваване на 
кредитополучателя. 

Or. en

Обосновка

Вземането на кредит за жилище е сред най-важните и най-рискови решения за 
хората. Цените на активите достигнаха високи равнища и това може да причини 
финансови затруднения за кредитополучателите, особено при увеличаване на 
лихвените проценти. Включването на такива договори за кредит в обхвата на единния 
вторичен пазар за необслужвани кредити ще наложи затруднените 
кредитополучатели да се занимават с купувачи на кредити и лица, обслужващи 
кредити, които са установени, регулирани и върху които се упражнява надзор в 
чужбина. Това означава по-висок риск от несправедливо третиране и принудително 
изземване на жилището от тези трети страни.

Изменение 278
Марко Дзани, Франческа Донато, Валентино Грант, Антонио Мария Риналди

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива не се 
прилага за необслужвани договори за 
кредит на потребители. На 
кредиторите не се разрешава да 
прехвърлят на трети страни 
обслужвани договори за кредит, 
сключени с потребители.

Or. en
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Изменение 279
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива не 
нарушава попадащата в приложното 
ѝ поле защита във връзка с договорите 
за кредит, предоставена на 
потребителите по силата на Директива 
2014/17/ЕС, Директива 2008/48/ЕО, 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 
националните разпоредби за тяхното 
транспониране.

3. Във връзка с попадащите в 
приложното ѝ поле договори за 
кредит настоящата директива не 
нарушава нито принципите на 
договорното право или тези на 
гражданското право съгласно 
националното право във връзка с 
прехвърлянето на правата на 
кредитор по договор за кредит или на 
самия договор за кредит, нито 
защитата, предоставена на 
потребителите или 
кредитополучателите по силата по-
специално на Регламент (ЕС) 
№ 1215/2012, Регламент (ЕО) 
№ 593/2008, Директива 2014/17/ЕС, 
Директива 2008/48/ЕО, Директива 
93/13/ЕИО на Съвета и националните 
разпоредби за тяхното транспониране 
или друго свързано право на Съюза и 
национални закони за защита на 
потребителите.

Or. en

Изменение 280
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Настоящата директива не 
засяга [съществуващите] 
ограниченията в националното право 
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на държавите членки по отношение 
на прехвърлянето на правата на 
кредиторите по необслужвани 
договори за кредит, които не са 
просрочени, просрочени са с по-малко 
от 90 дни или не са прекратени 
съгласно националното гражданско 
право, както и по отношение на 
прехвърлянето на правата на 
кредиторите по такива 
необслужвани договори за кредит.

Or. en

Изменение 281
Енгин Ероглу, Оливие Шастел, Луис Гарикано, Моника Семедо

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Настоящата директива не 
засяга ограниченията в националното 
право на държавите членки по 
отношение на прехвърлянето на 
правата на кредиторите по 
необслужвани договори за кредит, 
които не са просрочени, просрочени са 
с по-малко от 90 дни или не са 
прекратени съгласно националното 
гражданско право, както и по 
отношение на прехвърлянето на 
такива необслужвани договори за 
кредит.

Or. en

Обосновка

Текст, идентичен на член 2, параграф 3а от текста на Съвета (7344/19 ADD 1) и на 
член 2, параграф 3а от неофициалния компромисен текст на ECON от март 2019 г.

Изменение 282
Пиерникола Педичини, Фабио Масимо Касталдо
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Настоящата директива не 
засяга изискванията в националното 
право на държавите членки по 
отношение на обслужването на 
правата на кредиторите по договор за 
кредит или на самия договор за 
кредит, когато купувачът на кредити 
е дружество със специална цел – 
секюритизация съгласно 
определението в член 2, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2017/2402.

Or. en

Изменение 283
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Настоящата директива не 
засяга изискванията в националното 
право на държавите членки по 
отношение на обслужването на 
правата на кредиторите по договор за 
кредит или на самия договор за 
кредит, когато купувачът на кредити 
е дружество със специална цел – 
секюритизация съгласно 
определението в член 2, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2017/2402.

Or. en

Изменение 284
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Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Членове 3 — 22 и 34 — 43 от 
настоящата директива не се 
прилагат спрямо:

заличава се

a) обслужването на договор за кредит, 
извършвано от установена в Съюза 
кредитна институция или от 
установени в Съюза нейни дъщерни 
дружества;
б) обслужването на договор за кредит, 
който не е издаден от установена в 
Съюза кредитна институция или от 
установени в Съюза нейни дъщерни 
дружества, освен когато издаденият 
договор за кредит е заменен с договор 
за кредит, издаден от такава 
институция или от нейни дъщерни 
дружества;
в) покупката на договор за кредит от 
установена в Съюза кредитна 
институция или от установени в 
Съюза нейни дъщерни дружества;
г) прехвърлянето на договори за 
кредит преди датата, посочена в 
член 41, параграф 2, втората алинея.

Or. en

Изменение 285
Енгин Ероглу, Оливие Шастел, Луис Гарикано, Моника Семедо

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обслужването на договор за 
кредит, извършвано от установена в 

a) обслужването на договор за 
кредит, извършвано от установена в 
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Съюза кредитна институция или от 
установени в Съюза нейни дъщерни 
дружества;

Съюза кредитна институция или от 
установени в Съюза нейни дъщерни 
дружества; ЛУАИФ съгласно 
определението в член 4, параграф 1, 
буква б) от Директива 2011/61/ЕС; 
управляващо дружество съгласно 
определението в член 2, параграф 1, 
буква б) от Директива 2009/65/ЕО; 
или инвестиционен посредник по 
смисъла на определението в член 4, 
параграф 1, точка 1 от Директива 
2014/65/ЕС;

Or. en

Изменение 286
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) покупката на договор за кредит 
от кредитна институция или от 
некредитна институция, замесена в 
избягване на данъци или отклонение 
от данъчно облагане в която и да било 
държава – членка на ЕС;

Or. en

Изменение 287
Пиерникола Педичини, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) прехвърлянето на договори за 
кредит преди датата, посочена в 
член 41, параграф 2, втората алинея.

г) прехвърлянето на правата на 
кредитора и на самия договор за 
кредит преди датата, посочена в 
член 41, параграф 2, втората алинея.
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Or. en

Изменение 288
Данута Мария Хюбнер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки могат да 
освободят от прилагането на 
настоящата директива 
обслужването на кредиторските 
права по договор за кредит или на 
самия договор за кредит, извършвано 
от лицата, упражняващи юридическа 
професия, подлежаща на надзор във 
всяка държава членка, като например 
нотариуси и съдебни изпълнители, 
определени в националното право, или 
адвокати, определени в член 1, 
параграф 2, буква а) от Директива 
98/5/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета36а, когато те извършват 
дейностите, посочени в член 3, 
параграф 9 от настоящата 
директива, упражнявайки своята 
професия.

Or. en

Изменение 289
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Членове 5, 6 и 7 от 
настоящата директива не се 
прилагат за кредитни институции 
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или техни дъщерни дружества, 
установени в Съюза. При 
транспонирането на разпоредбите на 
настоящата директива държавите 
членки избягват всякакво дублиране 
на изискванията спрямо кредитните 
институции съгласно Директива 
2014/17/ЕС, Директива 2008/48/ЕО и 
Директива 2013/36/ЕО.

Or. en

Изменение 290
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Членове 3, 23 — 33 и 34 — 43 
от настоящата директива не се 
прилагат спрямо:

заличава се

a) договори за обезпечен кредит, 
сключени между кредитори и 
кредитополучатели, които са 
потребители съгласно определението 
в член 3, буква а) от Директива 
2008/48/ЕО;
б) договори за обезпечен кредит, 
сключени между кредитори и 
кредитополучатели – стопански 
субекти, които са дружества с 
нестопанска цел;
в) договори за обезпечен кредит, 
сключени между кредитори и 
кредитополучатели – стопански 
субекти, които са обезпечени със 
следните категории обезпечение:
i) споразумения за финансово 
обезпечение съгласно определението в 
член 2, параграф 1, буква а) от 
Директива 2002/47/ЕО37;
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ii) жилищен недвижим имот, където 
е основният адрес на пребиваване на 
кредитополучателя – стопански 
субект.
_________________
37 Директива 2002/47/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 6 юни 2002 г. относно 
финансовите обезпечения (ОВ L 168, 
27.6.2002 г., стр. 43).

Or. en

Изменение 291
Евелин Регнер, Йоахим Шустер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) договори за обезпечен кредит, 
сключени между кредитори и 
кредитополучатели, които са 
потребители съгласно определението 
в член 3, буква а) от Директива 
2008/48/ЕО;

заличава се

Or. de

Обосновка

От съображения, свързани със защитата на потребителите, не е желателно да се 
създава вторичен пазар на потребителски кредити (продажба на вземания по 
необслужвани кредити) и следователно това не трябва да се допуска, тъй като може 
да се очаква, че продажбата на вземания фактически ще се отрази изключително 
неблагоприятно върху договорната позиция на потребителите.

Изменение 292
Данута Мария Хюбнер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 5a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Членове 4 до член 15, 
параграф 1, 16 – 22 и 34 – 37 от 
настоящата директива не се 
прилагат спрямо:
a) обслужвани кредити; и
б) споразумения за синдикиран 
кредит.

Or. en

Изменение 293
Марко Дзани, Франческа Донато, Валентино Грант, Антонио Мария Риналди

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „кредитополучател“ означава 
юридическо или физическо лице, което 
е сключило договор за кредит с 
кредитор;

(3) „кредитополучател“ означава 
юридическо или физическо лице, 
различно от потребител, което е 
сключило договор за кредит с кредитор;

Or. en

Изменение 294
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) „кредитополучател, изпитващ 
затруднение с плащанията“ означава 
физическо или юридическо лице, 
сключило договор за кредит, който е 
определен или е вероятно да бъде 
определен като „необслужван“ по 
смисъла на точка 9а;
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Or. en

Изменение 295
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „договор за кредит“ означава 
първоначално издаден, променен или 
заменен договор, по който кредитор 
предоставя или се задължава да 
предостави кредит под формата на 
разсрочено плащане, заем или друга 
подобна форма на финансиране;

(5) „договор за кредит“ означава 
първоначално издаден, променен или 
заменен договор от кредитна 
институция или от всеки друг 
кредитор, по който кредитор 
предоставя или се задължава да 
предостави кредит под формата на 
разсрочено плащане, заем или друга 
подобна форма на финансиране;

Or. en

Изменение 296
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „купувач на кредит“ означава 
всяко физическо или юридическо лице, 
което не е кредитна институция или 
дъщерно дружество на кредитна 
институция и което в рамките на 
своята търговска, стопанска или 
професионална дейност купува 
договори за кредит;

(7) „купувач на кредит“ означава 
всяко физическо или юридическо лице, 
което в рамките на своята търговска, 
стопанска или професионална дейност 
купува договори за кредит;

Or. en
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Изменение 297
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 7а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) „лице, обслужващо кредити“, 
означава юридическо лице, което в 
хода на своята търговска дейност 
управлява и прилага правата и 
задълженията, свързани с правата на 
кредитора по необслужван договор за 
кредит или със самия необслужван 
договор за кредит, от името на 
кредитора или от свое име и извършва 
поне една от следните дейности:
i) събиране на дължими плащания, 
свързани с правата на кредитор по 
договор за кредит или със самия 
договор за кредит, от 
кредитополучателя, когато той не е 
„платежна услуга“ съгласно 
определението в приложение I към 
Директива 2015/2366, в съответствие 
с националното право;
ii) предоговаряне в съответствие с 
изискванията, предвидени в 
националното право, на условията, 
свързани с правата на кредитора по 
договор за кредит, или на самия 
договор за кредит с 
кредитополучателите в 
съответствие с дадените от 
кредитора указания, когато той не е 
„кредитен посредник“ съгласно 
определението в член 4, параграф 5 от 
Директива 2014/17/ЕС или член 3, 
буква е) от Директива 2008/48/ЕО;
iii) администриране на оплаквания във 
връзка с правата на кредитора по 
договор за кредит или със самия 
договор за кредит;
iv) информиране на 
кредитополучателя за всякакви 
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промени в лихвените проценти, 
таксите или дължимите плащания 
във връзка с правата на кредитора по 
договор за кредит или със самия 
договор за кредит.

Or. en

Изменение 298
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „лице, обслужващо кредити“ 
означава всяко физическо или 
юридическо лице, което не е кредитна 
институция или нейно дъщерно 
дружество и което извършва, от 
името на кредитора, една или повече 
от следните дейности:

заличава се

a) следи изпълнението на договора за 
кредит;
б) събира и управлява информация за 
състоянието на договора за кредит, 
на кредитополучателя и на всяко 
обезпечение, използвано за 
гарантиране на договора за кредит;
в) информира кредитополучателя за 
всякакви промени в лихвените 
проценти, таксите или плащанията, 
дължими по договора за кредит;
г) изпълнява правата и задълженията 
по договора за кредит от името на 
кредитора, включително като 
управлява погасителните вноски;
д) предоговаря реда и условията на 
договора за кредит с 
кредитополучателите, които не са 
„кредитен посредник“ съгласно 
определението в член 4, параграф 5 от 
Директива 2014/17/ЕС или член 3, 
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буква е) от Директива 2008/48/ЕО;
е) разглежда жалбите на 
кредитополучателите.

Or. en

Изменение 299
Мат Карти

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „лице, обслужващо кредити“ 
означава всяко физическо или 
юридическо лице, което не е кредитна 
институция или нейно дъщерно 
дружество и което извършва, от името 
на кредитора, една или повече от 
следните дейности:

(8) „лице, обслужващо кредити 
между предприятия“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, което 
не е кредитна институция или нейно 
дъщерно дружество и което извършва, 
от името на кредитора на предприятие 
или професионален 
кредитополучател, една или повече от 
следните дейности:

Or. en

Изменение 300
Енгин Ероглу, Луис Гарикано, Моника Семедо

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 8 – буква дa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) занимава се с дейности, 
свързани със събирането на вземания;

Or. en

Изменение 301
Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
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Член 3 – параграф 1 – точка 8 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) разглежда жалбите на 
кредитополучателите.

заличава се

Or. en

Изменение 302
Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 8 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) занимава се с дейности, 
свързани със събирането на вземания;

Or. en

Изменение 303
Мат Карти

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 9a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) „лице, обслужващо кредити 
между предприятие и 
кредитополучател“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
което не е кредитна институция или 
нейно дъщерно дружество и което 
извършва, от името на кредитора на 
кредитополучателя, една или повече 
от следните дейности:
a) следи изпълнението на договора за 
кредит;
б) събира и управлява информация за 
състоянието на договора за кредит, 
на кредитополучателя и на всяко 
обезпечение, използвано за 
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гарантиране на договора за кредит;
в) информира кредитополучателя за 
всякакви промени в лихвените 
проценти, таксите или плащанията, 
дължими по договора за кредит;
г) изпълнява правата и задълженията 
по договора за кредит от името на 
кредитора, включително като 
управлява погасителните вноски;
д) предоговаря реда и условията на 
договора за кредит с 
кредитополучателите, които не са 
„кредитен посредник“ съгласно 
определението в член 4, параграф 5 от 
Директива 2014/17/ЕС или член 3, 
буква е) от Директива 2008/48/ЕО;
е) занимава се с дейности, свързани 
със събирането на вземания.

Or. en

Изменение 304
Данута Мария Хюбнер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 11a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) „необслужван договор за 
кредит“ означава експозиция, която 
се класифицира като необслужвана 
съгласно член 47а от Регламент (EС) 
№ 575/2013.

Or. en

Изменение 305
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
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Член 3 – параграф 1 – точка 11a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) „необслужван договор за 
кредит“ означава договор за кредит, 
който се класифицира като 
необслужвана експозиция съгласно 
Регламент (EС) № 575/2013.

Or. en

Изменение 306
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Мерки за преструктуриране и 
реализиране на обезпечението

1. Кредиторите полагат всички 
усилия за избягване на прехвърлянето 
на необслужвани кредити на 
потребители на трети страни. В 
частност държавите членки 
гарантират, че кредиторите 
предоставят разумни отсрочки на 
изпитващите затруднения 
кредитополучатели в съответствие с 
член 28 от Директива 2014/17/ЕС и 
насоките на ЕБО относно 
просрочените задължения и 
реализирането на обезпечението 
EBA/GL/2015/12.
2. Мерките по преструктуриране 
могат да включват следните 
отстъпки за потребителя:
a) пълно или частично рефинансиране 
на договора за кредит;
б) изменение на предишния ред и 
условия на договора за кредит, което 
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може да включва, наред с другото:
i) удължаване на срока на ипотеката;
ii) промяна на вида на ипотеката 
(като например от капиталова и 
лихвена ипотека в само лихвена 
ипотека);
iii) разсрочване на плащането на 
всички или на част от вноските за 
погасяване за даден период;
iv) промяна на лихвения процент до 
определен таван;
v) предлагане на гратисен период.
3. Определението за необслужвани 
кредити, прието с Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2015/227 на 
Комисията, не засяга задълженията 
на кредиторите за предоставяне на 
отсрочки.
4. При обезпеченията, когато 
кредитът е обезпечен с основното 
жилище на потребителя, връщането 
или прехвърлянето на кредитора или 
на трета страна на обезпечението 
или приходите от неговата продажба 
са достатъчни за връщането на 
кредита. Член 28, параграф 4 от 
Директива 2014/17/ЕС се изменя по 
съответния начин.

Or. en

Изменение 307
Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Условия за продажбата на 

необслужвани жилищни ипотеки
(1) Кредит, обезпечен с ипотека върху 
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жилищна собственост в която и да 
било държава членка, не се прехвърля 
на купувач на кредити или на лице, 
обслужващо кредити, или на трета 
страна без писменото съгласие на 
кредитополучателя.
(2) Когато се иска съгласието на 
съществуващ или на нов 
кредитополучател, кредиторът 
трябва да предостави на 
кредитополучателя официален 
документ, съдържащ достатъчно 
информация за вземането на 
информирано решение.
(3) Документът, предоставен 
съгласно подточка 2, трябва да бъде 
одобрен предварително от 
националния компетентен орган и да 
включва: i) ясно обяснение на 
отражението на прехвърлянето, 
включително по отношение на 
участието на кредитополучателя, 
когато заемодателят е 
жилищноспестовно дружество; и ii) 
начина, по който прехвърлянето 
може да засегне кредитополучателя.
(4) Към всеки кредитополучател се 
подхожда индивидуално и му се 
предоставя разумен срок, в рамките 
на който да даде или не своето 
съгласие.

Or. en

Изменение 308
Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
Член 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3б
Изключване на основните жилища
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Ипотеките върху основни жилища са 
изключени от приложното поле на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 309
Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
Член 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3в
Защита на кредитополучателите

По всяко време на 
кредитополучателите се гарантира 
достатъчна степен на защита. Лица, 
обслужващи кредити, които работят 
с кредитополучатели, трябва да 
спазват специалните изисквания, 
определени в настоящата директива.

Or. en

Изменение 310
Франсис Фицджералд

Предложение за директива
Дял II – глава I – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицензиране на лицата, обслужващи 
кредити

Лицензиране на лицата, обслужващи 
кредити, и на купувачите на кредити

Or. en

Обосновка

Купувачите на кредити следва също да подлежат на лицензионен режим за 
предоставянето на дейности по обслужване на кредити, за да се гарантира, че 
притежаващите законно право на собственост върху кредит, отпуснат по договора 
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за кредит, са регулирани от компетентните органи и се подчиняват на един и същ 
хармонизиран набор от условия.

Изменение 311
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки ще могат 
да запазят съществуващите 
национални мерки, насочени към 
защита на изпитващите 
затруднения кредитополучатели, 
както и да приемат по-строги мерки, 
като например свързани с личната 
несъстоятелност, с ограничаване на 
дейността на лицата, обслужващи 
кредити, и на купувачите на кредити.

Or. en

Изменение 312
Франсис Фицджералд

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Преди купувачите на кредити 
да започнат дейност на тяхната 
територия, държавите членки 
изискват от тях да са получили 
лиценз в държавата членка по 
произход в съответствие с 
изискванията, предвидени в 
националните разпоредби за 
транспониране на настоящата 
директива.

Or. en
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Изменение 313
Франсис Фицджералд

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
следните изисквания за издаването на 
посочения в член 4, параграф 1 лиценз:

1. Държавите членки определят 
следните изисквания за издаването на 
посочения в член 4, параграфи 1 и 1а 
лиценз:

Or. en

Изменение 314
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) лицата, обслужващи кредити, 
и купувачите на кредити действат 
добросъвестно, третират 
справедливо потребителите и 
зачитат неприкосновеността на 
техния личен живот. Забранени са 
следните практики:
i) предоставянето на подвеждаща 
информация на потребителите;
ii) тормоз на потребителите, 
включително съобщаване на 
информация за дълга на потребителя 
на неговия работодател, семейство, 
приятели и съседи;
iii) налагането на такси и санкции на 
потребителите, надхвърлящи 
разходите, свързани пряко с 
управлението на дълга.
Държавите членки поставят таван 
на таксите и санкциите, посочени в 
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подточка iii), съгласно принципите на 
справедливост, рационалност и 
пропорционалност.

Or. en

Изменение 315
Енгин Ероглу, Моника Семедо

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато заявителят е 
юридическо лице – членовете на 
неговия управителен или 
административен орган и лицата, 
притежаващи квалифицирано дялово 
участие в капитала на заявителя по 
смисъла на член 4, параграф 1, 
точка 36 от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013, или самият заявител, 
когато той е физическо лице, трябва 
да притежават следните 
характеристики:

б) членовете на неговия 
управителен или административен 
орган имат достатъчно добра 
репутация, като докажат, че:

Or. en

Изменение 316
Енгин Ероглу, Оливие Шастел, Луис Гарикано, Моника Семедо

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) да имат достатъчно добра 
репутация;

i) да имат чисто свидетелство за 
съдимост или друг национален 
еквивалент във връзка с тежки 
престъпления, свързани със 
собствеността, финансови дейности, 
изпиране на пари, измама, данъчни 
престъпления, нарушение на 
професионална тайна или 
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неприкосновеността на личността;

Or. en

Изменение 317
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) да имат достатъчно добра 
репутация;

i) да имат достатъчно добра 
репутация въз основа на член 5а;

Or. en

Изменение 318
Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) да имат достатъчно добра 
репутация;

i) да имат достатъчно добра 
репутация съгласно член 135 от 
Директива 2006/48/ЕО и член 13 от 
насоките: EBA/CP/2013/03 EBA 
Consultation Paper on draft Guidelines 
for assessing the suitability of members of 
the management body and key function 
holders of a credit institution (Документ 
за консултация на ЕБО относно 
проект на насоки за оценяване на 
пригодността на членове на 
ръководния орган и титуляри на 
ключови функции в кредитни 
институции);

Or. en
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Изменение 319
Енгин Ероглу, Оливие Шастел, Луис Гарикано, Моника Семедо

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) да имат чисто свидетелство за 
съдимост или друг национален 
еквивалент във връзка с тежки 
престъпления, свързани със 
собствеността, финансови дейности 
или неприкосновеността на 
личността;

ii) към настоящия момент да не 
са обект на текущо производство по 
несъстоятелност или да не са били 
обявявани в несъстоятелност, освен 
ако правата им не са били 
възстановени в съответствие с 
националното законодателство;

Or. en

Изменение 320
Енгин Ероглу, Оливие Шастел, Луис Гарикано, Моника Семедо

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) към настоящия момент да не 
са обект на производство по 
несъстоятелност или да не са били 
обявявани в несъстоятелност, освен 
ако правата им не са били 
възстановени в съответствие с 
националното законодателство;

iii) членовете на управлението, 
взети заедно, имат адекватни знания 
и опит за извършване на търговската 
дейност по компетентен и отговорен 
начин.

Or. en

Изменение 321
Данута Мария Хюбнер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) заявителят има достатъчно 
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подходящи служители, които 
владеят езика на държавата членка, в 
която лицето, обслужващо кредити, 
иска да извършва дейност;

Or. en

Изменение 322
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) заявителят разполага с 
достатъчен първоначален капитал и 
адекватни изисквания за собствени 
средства и ликвидност;

Or. en

Изменение 323
Данута Мария Хюбнер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква дб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) заявителят разполага с 
адекватни процедури за борба с 
изпирането на пари и срещу 
тероризма, в случай че в 
националното законодателство на 
държавата членка по произход за 
транспониране на 
Директива 2015/849/ЕС лицата, 
обслужващи кредити, са определени 
като задължени субекти за целите на 
предотвратяване и борба с 
изпирането на пари и финансирането 
на терористи;
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Or. en

Изменение 324
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква дб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) заявителят има достатъчно 
подходящи служители, които 
владеят езика на държавата членка, в 
която пребивава 
кредитополучателят в момента на 
сключване на договора за кредит;

Or. en

Изменение 325
Данута Мария Хюбнер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква дв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) заявителят е обект по силата 
на приложимото национално право 
на:
i) строги условия на управление, 
които включват адекватни вътрешни 
механизми за контрол и строги 
административни процедури и 
процедури за отчетност;
ii) подходящи мерки за поемане, 
управление, наблюдение и смекчаване 
на рисковете, на които е или може да 
бъде изложен;
iii) изисквания за докладване и 
публично оповестяване.
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Or. en

Изменение 326
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква дв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) заявителят разполага с 
адекватни процедури за борба с 
изпирането на пари и срещу 
тероризма, в случай че в 
националното законодателство на 
държавата членка по произход или на 
приемащата държава членка за 
транспониране на 
Директива 2015/849/ЕС лицата, 
обслужващи кредити, са определени 
като задължени субекти за целите на 
предотвратяване и борба с 
изпирането на пари и финансирането 
на терористи;

Or. en

Изменение 327
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква дг (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дг) няма пречки пред ефективния 
надзор на заявителя, произхождащи 
от структурата на неговата група;

Or. en
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Изменение 328
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква дд (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дд) заявителят е обект по силата 
на приложимото национално право 
на:

Or. en

Изменение 329
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква де (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

де) строги условия на управление, 
които включват адекватни вътрешни 
механизми за контрол и строги 
административни процедури и 
процедури за отчетност;

Or. en

Изменение 330
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква дж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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дж) подходящи мерки за поемане, 
управление, наблюдение и смекчаване 
на рисковете, на които е или може да 
бъде изложен;

Or. en

Изменение 331
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква дз (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дз) изисквания за докладване и 
публично оповестяване.

Or. en

Изменение 332
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. ЕБО издава проект на 
регулаторни технически стандарти 
за определяне на условията, посочени 
в параграф 1, букви в), г), дв) и дг), и на 
минималните изисквания, посочени в 
параграф 1, буква дд) от настоящия 
член. ЕБО представя проектите на 
регулаторни технически стандарти 
на Комисията до ... [една година след 
датата на влизане в сила на 
директивата].
На Комисията се делегира 
правомощието да приема посочените 
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в първата алинея регулаторни 
технически стандарти в 
съответствие с членове 10 – 14 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Or. en

Изменение 333
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Критерии за определяне на 

репутацията
1. Заявителите по член 5 или когато 
заявителят е юридическо лице, 
членовете на неговия управителен или 
административен орган и лицата, 
притежаващи квалифицирано дялово 
участие в капитала на заявителя, 
следва да се считат като имащи 
добра репутация, ако тяхното лично 
или бизнес поведение не буди каквито 
и да било съмнения по същество 
относно способността им да 
гарантират стабилно и разумно 
управление. Следва да се вземе предвид 
цялата налична информация, 
свързана с оценката, без да се 
нарушават ограниченията, наложени 
от националното право, и независимо 
от държавата, в която са възникнали 
съответните събития.
2. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи вземат 
предвид всички административни 
регистри или регистри за съдимост, 
що се отнася до вида на присъдата 
или обвинителния акт, инстанцията 
на обжалване, полученото наказание, 



PE645.006v01-00 88/177 AM\1195240BG.docx

BG

етапа, на който се намира съдебният 
процес, и всички влезли в сила мерки 
за възстановяване.
3. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи вземат 
предвид съпътстващите 
обстоятелства, включително 
смекчаващите обстоятелства, и 
сериозността на всяко съответно 
нарушение или административно или 
надзорно действие, изминалото време 
от извършването на нарушението и 
поведението на заявителя от 
извършването на нарушението, както 
и относимостта на нарушението или 
на административното или надзорно 
действие към ролята на лицето. 
Следва да се вземат под внимание 
следните фактори, които може да 
хвърлят съмнение върху добрата 
репутация на заявителя:
a) присъда или обвинителен акт по 
относимо престъпление, по-
специално:
б) нарушения на законодателството, 
което урежда банковите, 
финансовите, свързаните с ценни 
книжа и застрахователните 
дейности, или нарушения, свързани с 
пазарите на ценни книжа или 
платежни инструменти, 
включително законодателството 
относно изпирането на пари, 
манипулирането на пазара или 
търговията с вътрешна информация 
и лихварството;
в) непочтени практики, измами или 
финансови престъпления;
г) данъчни престъпления;
д) други нарушения на 
законодателството, свързано с 
дружествата, включително 
законодателството относно фалита, 
несъстоятелността или защитата 
на потребителите;
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е) относими текущи или предишни 
разследвания и/или действия по 
правоприлагане или налагане на 
административни санкции за 
неспазване на разпоредби, регулиращи 
банковите, финансовите, свързаните 
с ценни книжа и застрахователните 
дейности, или такива, свързани с 
пазарите на ценни книжа, ценни 
книжа или платежни инструменти, 
или на което и да било 
законодателство в областта на 
финансовите услуги;
ж) относими текущи или предишни 
разследвания и/или действия по 
правоприлагане, предприети от 
който да е друг регулаторен или 
професионален орган, за неспазване на 
съответните разпоредби;
з) кумулативни последици от по-леки 
инциденти, които поотделно не 
засягат репутацията на заявителя, 
но сумарно може да имат съществено 
отражение.
5. Следва да се обърне внимание на 
следните фактори относно 
коректността на заявителя в 
предишни бизнес отношения:
a) всякакви доказателства за това, че 
заявителят не е бил прозрачен, 
открит и сътрудничещ в 
отношенията си с надзорни или 
регулаторни органи;
б) отказ на регистрация, разрешение, 
членство или лиценз за извършване на 
търговска дейност, стопанска 
дейност или упражняване на 
професия; или отмяна, отнемане или 
прекратяване на такава регистрация, 
разрешение, членство или лиценз; или 
отстраняване от регулаторен или 
държавен орган;
в) освобождаване от работа или 
длъжност, основана на отношения на 
доверие, доверително отношение или 
подобна ситуация, или приканване 
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към оттегляне от заемането на 
такава длъжност; и
г) лишаване от права в качеството на 
ръководител на дейността от 
компетентен орган.
6. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи вземат под 
внимание следните ситуации, 
свързани с предишни или настоящи 
резултати от дейността или с 
финансова стабилност:
a) включване в списъка на 
ненадеждните длъжници или в който 
и да е негативен протокол на подобен 
списък от страна на признато 
кредитно бюро;
б) финансови резултати и резултати 
от дейността на субектите, 
притежавани или ръководени от 
заявителя или в които заявителят е 
имал или има значително участие, 
със специално внимание към 
производства за възстановяване, 
обявяване в несъстоятелност и 
производства по ликвидация;
в) обявяване на лична 
несъстоятелност;
г) граждански дела, 
административни или наказателни 
производства, големи инвестиции или 
изтеглени експозиции и заеми, 
доколкото те могат да имат 
значително въздействие върху 
финансовата стабилност.

Or. en

Изменение 334
Франсис Фицджералд

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки установяват 
процедура за лицензиране на 
обслужващите кредити лица, в рамките 
на която заявителят подава заявление и 
предоставя цялата информация, 
необходима на компетентния орган на 
държавата членка по произход, за да 
удостовери, че заявителят е изпълнил 
всички условия, предвидени в 
националните мерки за транспониране 
на член 5, параграф 1.

1. Държавите членки установяват 
процедура за лицензиране на 
обслужващите кредити лица и 
купувачите на кредити, в рамките на 
която заявителят подава заявление и 
предоставя цялата информация, 
необходима на компетентния орган на 
държавата членка по произход, за да 
удостовери, че заявителят е изпълнил 
всички условия, предвидени в 
националните мерки за транспониране 
на член 5, параграф 1.

Or. en

Изменение 335
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква жa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) доказателства, че лицата, 
посочени в буква в) от настоящия 
параграф, отговарят на условията по 
член 1, букви да) – дд);

Or. en

Изменение 336
Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
Специални изисквания за лица, 
обслужващи кредити между 
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предприятие и кредитополучател
1. Компетентните органи на 
държавата членка по произход 
упражняват надзор върху спазването 
на следните минимални общи 
стандарти на ЕС за събиране на 
вземания от лицата, обслужващи 
кредити между предприятие и 
кредитополучател.
2. Минималните общи стандарти на 
ЕС за събиране на вземания включват 
задължението да се:
a) предоставят доказателства за 
задължение, въз основа на договора за 
кредит, преди да може да се 
пристъпи към събирането на 
вземания;
б) предприема задължително 
уведомяване на кредитополучателя за 
състоянието на дълга чрез официално 
уведомително писмо, преди да може 
да се пристъпи към събирането на 
вземания; това официално 
уведомително писмо трябва да 
съдържа цялата съответна 
информация относно задължението и 
да бъде представено по прозрачен, 
разбираем начин;
в) гарантира, че уведомлението за 
задълженията е изпратено на 
кредитополучателя с препоръчана 
поща с обратна разписка в обикновен 
плик и в регламентиран формат;
г) предоставя уведомление за 
задълженията, което съдържа най-
малко следната информация:
i) самоличността на кредитора, в т.ч. 
телефонен номер/данни за контакт;
ii) самоличността на лицето, 
обслужващо кредити, или неговия 
мандат;
iii) оповестено, правно проверимо и 
документирано доказателство за 
съществуването на задължение, 
подробности за исканите суми и вида 
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на въпросното задължение (капитал, 
лихви, санкции, процедурни разходи 
или други);
iv) ясно, разбираемо описание на 
всички съответни права на 
кредитополучателите, в т.ч. правото 
им на защита срещу тормоз и 
заблуждаващи практики;
v) данни за контакт за това къде 
кредитополучателят може да получи 
информация и съвет.
3. Държавите членки следва да 
приемат списък на действията, 
които са забранени за използване от 
лицата, обслужващи кредити, когато 
работят с кредитополучателите, и 
които са свързани с процеса на 
събиране на вземания. Тези практики 
представляват тормоз и следва да са 
свързани с възпиращи глоби и 
наказателни обвинения, в зависимост 
от практиката.
Този списък следва да включва най-
малко:
a) подвеждане на кредитополучателя 
чрез неуместни правно обусловени 
заплахи или предоставяне на друга 
подвеждаща информация;
б) изпращане на твърде много писма с 
настойчиво искане за изплащане на 
дълга, телефонни или други 
напомнения; включително 
автоматични съобщения или 
съобщения, генерирани чрез 
технология, действаща без човешка 
намеса;
в) неприспадане на предишни 
плащания от исканата сума;
г) изпращане на заклеймяващи или 
заплашителни съобщения;
д) установяване на контакт с други 
лица освен с кредитополучателя, в 
т.ч. негови роднини, приятели, съседи, 
колеги;
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е) установяване на контакт в 
неподходящо време или на 
неподходящи места, в т.ч. през 
работно време или на работното 
място.
4. Държавите членки гарантират, че 
разходите и възнаграждението на 
лицето, обслужващо кредита, никога 
не се изискват от 
кредитополучателя.
5. Държавите членки гарантират, че 
кредитополучателят запазва спрямо 
лицето, обслужващо кредити, 
всичките си права на защита, с които 
е разполагал и спрямо първоначалния 
кредитор, както и да бъде уведомен за 
прехвърлянето.
6. Лицата, обслужващи кредити 
между предприятие и 
кредитополучател, системно 
използват стандартизирания 
документ на ЕС за уведомяване за 
задължения, преди да може да се 
пристъпи към събирането на 
вземания. ЕБО разработва проекти за 
регулаторни стандарти, с които се 
определят критериите за уведомяване 
за задължения, в т.ч. за 
задължителния документ за 
уведомяване.

Or. en

Изменение 337
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
Изисквания към лицата, обслужващи 
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кредити, кредиторите и 
доставчиците на кредитни услуги по 

отношение на извършването на 
дейността и събирането на вземания
1. Държавите членки гарантират, че 
кредиторите, лицата, обслужващи 
кредити, и други доставчици на 
кредитни услуги изпращат на 
кредитополучателя преди всяко 
събиране на вземания задължително 
уведомление, в което без каквото и да 
било противоречие е предоставено 
доказателство за неговото 
задължение по договор за кредит. 
Уведомлението за задължения трябва 
да бъде направено изключително чрез 
писмо до кредитополучателя в бял 
плик, без какъвто и да било 
специфичен надпис и с обратна 
разписка.
Уведомлението не надхвърля 
3 страници и включва на ясен и 
понятен за широката публика език 
най-малко следното:
a) доказателството за задължението 
по договор за кредит;
б) идентификация на кредитора, в 
т.ч. данни за контакт;
в) когато е уместно, идентификация 
на лицето, обслужващо кредити, и 
неговите права;
г) правното основание за 
задълженията, подробности за 
исканите суми и техния източник 
(капитал, лихви, санкции, процедурни 
разходи);
д) описание на основните права на 
кредитополучателя, включващо 
непременно защитата срещу тормоз 
и подвеждащо поведение;
е) референтни данни за контакт за 
получаване на информация и съвети 
за кредитополучателите, изпитващи 
затруднения с плащането.
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2. Държавите членки гарантират, че 
никое поведение или практика не са 
във вреда на неприкосновеността на 
личния живот на 
кредитополучателя.
3. Държавите членки гарантират, че 
кредиторите или лицата, 
обслужващи кредити, се въздържат 
от:
a) неприспадане на предишни 
плащания от исканата сума;
б) изпращане на заклеймяващи, 
заплашителни или подвеждащи 
съобщения, в т.ч. неуместни правно 
обусловени заплахи или информация, 
която може да е подвеждаща за 
кредитополучателя;
в) установяване на контакт с други 
лица освен с кредитополучателя, в 
т.ч. негови роднини.
4. ЕБО разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
с които се конкретизират 
разпоредбите по параграфи 2 и 3.
ЕБО представя на Комисията тези 
проекти на технически регулаторни 
стандарти до [12 месеца след датата 
на влизане в сила на настоящата 
директива].
На Комисията се делегира 
правомощието да приема посочените 
в първата алинея регулаторни 
технически стандарти в 
съответствие с членове 10 – 14 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010.
5. ЕБО разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
с които се уточнява 
задължителният формат на 
уведомлението по параграф 1. ЕБО 
представя на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти в срок до [12 месеца след 
влизането в сила на настоящата 
директива].
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Or. en

Изменение 338
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
Обратно изкупуване на дългове

1. Когато кредитна институция 
възнамерява да прехвърли договор за 
кредит на купувач на кредит на 
определена цена, преди прехвърлянето 
кредитната институция дава 
възможност на съответните 
длъжници, които са потребители, да 
изкупят дълга си на същата цена или 
с малка надценка, която ще бъде 
определена от съответните 
компетентни органи. За целта 
кредитните институции трябва да 
предоставят на съответните 
компетентни органи необходимите 
подробности относно очакваните 
сделки с купувачи на кредити. 
2. Държавите членки гарантират, че 
опцията за обратно изкупуване може 
да бъде изпълнена на вноски.

Or. en

Изменение 339
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи на държавата 
членка по произход могат да отнемат 
издадения на лице, обслужващо 
кредити, лиценз, когато последното:

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи на държавата 
членка по произход разполагат с 
необходимите правомощия за 
упражняване на надзор, извършване на 
разследвания и налагане на санкции в 
съответствие с член 21, за да отнемат 
издадения на лице, обслужващо 
кредити, лиценз, когато последното:

Or. en

Изменение 340
Франсис Фицджералд

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи на държавата 
членка по произход могат да отнемат 
издадения на лице, обслужващо 
кредити, лиценз, когато последното:

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи на държавата 
членка по произход могат да отнемат 
издадения на лице, обслужващо 
кредити, или на купувач на кредити 
лиценз, когато някое от тези лица:

Or. en

Изменение 341
Енгин Ероглу, Оливие Шастел, Луис Гарикано, Моника Семедо

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) е преустановило дейност като 
лице, обслужващо кредити, за повече от 
шест месеца;

в) е преустановило дейност като 
лице, обслужващо кредити, за повече от 
една година;

Or. en
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Обосновка

Шест месеца изглежда прекалено кратък срок – творчески отпуски или бременност 
могат потенциално да застрашат лиценза.

Изменение 342
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) извърши тежко нарушение на 
приложимите правила, включително на 
националните разпоредби за 
транспониране на настоящата 
директива.

е) извърши тежко нарушение на 
приложимите правила, включително на 
националните разпоредби за 
транспониране на настоящата 
директива, други правила за защита на 
потребителите или специфичните 
изисквания към лицата, обслужващи 
кредити, при извършването на 
тяхната дейност за потребителя, 
посочени в член 6а.

Or. en

Изменение 343
Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква еа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) извърши тежко нарушение на 
приложимите правила, посочени в 
член 6а (нов).

Or. en

Изменение 344
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 7 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки 
гарантират, че когато приемащата 
държава членка е решила, че дадено 
лице, обслужващо кредити, действа 
по начин, попадащ в обхвата на 
букви д) и е) от първата алинея, те 
изпращат обосновано искане до 
компетентните органи на 
държавата членка по произход с 
молба за отнемане на неговия лиценз. 
В случай на разногласие между 
компетентните органи се прилага 
член 12, параграф 11а.

Or. en

Изменение 345
Франсис Фицджералд

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При отнемане на лиценз в 
съответствие с параграф 1 държавите 
членки гарантират, че компетентните 
органи на държавата членка по 
произход информират незабавно 
компетентните органи на приемащата 
държава членка, ако лицето, 
обслужващо кредити, предоставя услуги 
по член 11.

2. При отнемане на лиценз в 
съответствие с параграф 1 държавите 
членки гарантират, че компетентните 
органи на държавата членка по 
произход информират незабавно 
компетентните органи на приемащата 
държава членка, ако лицето, 
обслужващо кредити, или купувачът на 
кредити предоставя услуги по член 11.

Or. en

Изменение 346
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE



AM\1195240BG.docx 101/177 PE645.006v01-00

BG

Предложение за директива
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регистър на лицензираните лица, 
обслужващи кредити

Регистър на лицензираните лица, 
обслужващи кредити, и Регистър на 
ЕБО на вторични пазари на 
необслужвани кредити

Or. en

Изменение 347
Франсис Фицджералд

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи създават и 
поддържат национален регистър на 
всички лица, обслужващи кредити, 
лицензирани да предоставят услуги на 
тяхна територия, включително на 
обслужващите кредити лица по член 11.

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи създават и 
поддържат национален регистър на 
всички лица, обслужващи кредити, и 
купувачи на кредити, лицензирани да 
предоставят услуги на тяхна територия, 
включително на обслужващите кредити 
лица по член 11.

Or. en

Изменение 348
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. ЕБО в сътрудничество с 
националните компетентни органи 
създава и поддържа регистър на 
всички сделки с необслужвани 
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кредити на вторичния пазар на 
Съюза. Информацията, регистрирана 
за всяка сделка, включва 
самоличността на кредитора, 
купувача на кредити, лицето, 
обслужващо кредити, размера на 
покупката в евро, първоначалния 
размер на кредита и броя на 
кредитите, включени във всяка 
сделка.

Or. en

Изменение 349
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Резюме на регистъра се 
предоставя на разположение онлайн и 
се актуализира ежегодно.

Or. en

Изменение 350
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Член 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Защита на кредитополучателите

1. Държавите членки изискват 
лицата, обслужващи кредити, в 
своите отношения с длъжниците, да 
действат добросъвестно, справедливо, 
професионално и да зачитат 
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неприкосновеността на техния личен 
живот.
2. Държавите членки гарантират, че 
кредитните услуги отговарят на 
следните изисквания:
a) предоставяната информация не е 
подвеждаща, неясна или невярна;
б) лицата, обслужващи кредити, 
защитават личната информация и 
неприкосновеността на личния 
живот на длъжниците и не 
осъществяват контакт с други лица 
освен кредитополучателя, в т.ч. 
членове на семейството или 
работодатели, освен с разрешение на 
длъжника;
в) лицата, обслужващи кредити, не 
общуват с длъжниците по начин, 
който представлява тормоз, принуда 
или неправомерно влияние.
3. Държавите членки гарантират, че 
налаганите на кредитополучателите 
такси и санкции от лицата, 
обслужващи кредити, не надхвърлят 
разходите, свързани пряко с 
управлението на дълга. В случай на 
прехвърляне на правата на кредитора 
по договор за кредит или на самия 
договор за кредит на купувач на 
кредити, държавите членки изискват 
длъжникът да бъде своевременно 
уведомен за прехвърлянето и че 
цялото съответно законодателство 
на Съюза и националното 
законодателство, засягащо по-
специално изпълнението на 
договорите, защитата на 
потребителите, правата на 
кредитополучателите и 
наказателното право, продължават 
да се прилагат по отношение на 
купувача на кредити и на лицето, 
обслужващо кредити.
4. Държавите членки гарантират, че 
лицата, обслужващи кредити, и 
купувачите на кредити предвиждат 
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възможността, ако е осъществимо, и 
определят условията за 
кредитополучателите, които са в 
неизпълнение, да излизат от 
състоянието си на неизпълнение в 
съответствие с мерките, определени 
в насоките на ЕЦБ към банките 
относно необслужваните кредити.

Or. en

Изменение 351
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) ангажимент на страните да 
спазват правото на Съюза и 
националното право, приложими по 
отношение на договори за кредит, 
включително по отношение на защитата 
на потребителите.

г) ангажимент на страните да 
спазват правото на Съюза и 
националното право, приложими по 
отношение на договори за кредит или 
кредиторските права, включително по 
отношение на защитата на 
потребителите.

Or. en

Изменение 352
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) клауза, изискваща справедливо 
и внимателно третиране на 
кредитополучателите.

Or. en



AM\1195240BG.docx 105/177 PE645.006v01-00

BG

Изменение 353
Енгин Ероглу, Оливие Шастел, Луис Гарикано, Моника Семедо

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) клауза, изискваща справедливо 
и внимателно третиране на 
кредитополучателите.

Or. en

Изменение 354
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки изискват в 
договора за обслужване на кредит да 
бъдат предвидени изисквания, според 
които:
a) лицето, обслужващо кредита, 
уведомява кредитора преди 
възлагането на която и да е от 
своите дейности на лице, 
обслужващо кредити, на външни 
подизпълнители;
б) кредитополучателят се информира 
за договора за обслужване на кредит, 
както и за всяко последващо възлагане 
на дейност по обслужване на кредити 
на външни подизпълнители;
в) разходите и възнаграждението на 
лицето, обслужващо кредита, не 
може да се изискват от 
кредитополучателя;
г) кредитополучателят запазва 
спрямо лицето, обслужващо кредита, 
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всичките си права на защита, с които 
е разполагал и спрямо първоначалния 
кредитор.

Or. en

Изменение 355
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
лицето, обслужващо кредити, води и 
поддържа регистър на следната 
документация за период от най-малко 
10 години, считано от датата на 
посочения в параграф 1 договор:

3. Държавите членки гарантират, че 
лицето, обслужващо кредити, води и 
поддържа регистър на следната 
документация за период от най-малко 
10 години, считано от датата на 
посочения в параграф 1 договор, и за 
период от най-малко 5 години от 
датата на прекратяване на договора:

Or. en

Изменение 356
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
когато лице, обслужващо кредити, 
използва за извършването на дейности, 
които обикновено се поемат от самия 
него, трета страна („доставчик на 
кредитни услуги“), лицето, обслужващо 
кредити, продължава да бъде изцяло 
отговорно за спазването на всички 
задължения съгласно националните 
разпоредби за транспониране на 

1. Държавите членки гарантират, че 
когато лице, обслужващо кредити, 
използва за извършването на дейности, 
които обикновено се поемат от самия 
него, трета страна („доставчик на 
кредитни услуги“), лицето, обслужващо 
кредити, следва да бъде предмет на 
надзора на същите надзорни органи 
като тези на банковата система на 
държавата членка и продължава да 
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настоящата директива. Тези дейности 
по обслужване на кредити се възлагат на 
външни подизпълнители при следните 
условия:

бъде изцяло отговорно за спазването на 
всички задължения съгласно 
националните разпоредби за 
транспониране на настоящата 
директива. Тези дейности по 
обслужване на кредити се възлагат на 
външни подизпълнители при следните 
условия:

Or. en

Изменение 357
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
когато лице, обслужващо кредити, 
използва за извършването на 
дейности, които обикновено се 
поемат от самия него, трета страна 
(„доставчик на кредитни услуги“), 
лицето, обслужващо кредити, 
продължава да бъде изцяло отговорно за 
спазването на всички задължения 
съгласно националните разпоредби за 
транспониране на настоящата 
директива. Тези дейности по 
обслужване на кредити се възлагат на 
външни подизпълнители при следните 
условия:

1. Държавите членки гарантират, че 
когато трета страна извършва за 
лице, обслужващо кредити, услуги, 
свързани с някоя от дейностите, 
изброени в член 3, параграф 1, 
точка 7а, подточки iii) и iv), лицето, 
обслужващо кредити, продължава да 
бъде изцяло отговорно за спазването на 
всички задължения съгласно 
националните разпоредби за 
транспониране на настоящата 
директива. Тези дейности по 
обслужване на кредити се възлагат на 
външни подизпълнители при следните 
условия:

Or. en

Изменение 358
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива



PE645.006v01-00 108/177 AM\1195240BG.docx

BG

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първата алинея се 
сключва писмен договор за възлагане 
на външни подизпълнители между 
лицето, обслужващо кредити, и 
доставчика на кредитни услуги, в 
който се предвижда, че доставчикът 
на кредитни услуги се задължава да 
спазва приложимите законови 
разпоредби, включително 
националното законодателство за 
транспониране на настоящата 
директива, и съответното право на 
Съюза или национално право, 
приложимо към кредиторските права 
съгласно договор за кредит или към 
самия договор за кредит. Договорното 
отношение между лицето, 
обслужващо кредити, и кредитора и 
задълженията на лицето, 
обслужващо кредити, по отношение 
на кредитора или 
кредитополучателите не се 
променят с договора за възлагане на 
външни подизпълнители, сключен с 
доставчика на кредитни услуги. 
Спазването от страна на лицето, 
обслужващо кредити, на 
предвидените в член 5, параграф 1 
изисквания по издадения му лиценз не 
се засяга от възлагането на външни 
подизпълнители на дейностите по 
обслужване на кредити.
Възлагането на дейности на 
доставчика на кредитни услуги не 
възпрепятства надзора, 
осъществяван от компетентните 
органи върху лицето, обслужващо 
кредити, в съответствие с членове 12 
и 20.
Възлагането на външни 
подизпълнители на дейностите, 
посочени в член 3, параграф 9, не се 
извършва по начин, който намалява 
качеството на вътрешния контрол 
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на лицето, обслужващо кредити, 
стабилността или непрекъснатото 
предоставяне на неговите кредитни 
услуги.

Or. en

Изменение 359
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
лицето, обслужващо кредити, води и 
поддържа регистър на всички 
инструкции, дадени на доставчика на 
кредитни услуги, за период от най-
малко 10 години, считано от датата на 
посочения в параграф 1 договор.

2. Държавите членки гарантират, че 
лицето, обслужващо кредити, води и 
поддържа регистър на всички 
инструкции, дадени на доставчика на 
кредитни услуги, за период от най-
малко 10 години, считано от датата на 
посочения в параграф 1 договор, и за 
период от най-малко 5 години от 
датата на прекратяване на договора.

Or. en

Изменение 360
Пиерникола Педичини, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
лицето, обслужващо кредити, води и 
поддържа регистър на всички 
инструкции, дадени на доставчика на 
кредитни услуги, за период от най-
малко 10 години, считано от датата 
на посочения в параграф 1 договор.

2. Държавите членки гарантират, че 
лицето, обслужващо кредити, уведомява 
незабавно компетентния орган на 
държавата членка по произход и ако е 
приложимо, на приемащата държава 
членка, преди да възложи на външни 
подизпълнители дейностите в 
съответствие с параграф 1.
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Or. en

Изменение 361
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Член 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a
Право на процесуално 

представителство
1. На всяко съдебно заседание във 
връзка с изпитващ затруднения 
кредитополучател се взема под 
внимание равнопоставеността на 
представителството, за да се 
гарантира пълният и справедлив 
процес и пълното и цялостно 
разбиране на всички разглеждани 
параметри и правни твърдения. 
2. Това налага да се предостави 
равностойно процесуално 
представителство на всички 
изпитващи затруднения 
кредитополучатели и на достатъчно 
ранен етап да се гарантира 
изчерпателна подготовка на всички 
относими факти и подробности с цел 
подходящо представляване по делото 
в съда.
3. При необходимост тази услуга се 
предоставя за сметка на държавите 
членки чрез безплатна правна помощ 
или неин еквивалент.

Or. en

Изменение 362
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
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Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
обслужващо кредити лице, получило 
лиценз в съответствие с член 5 в 
държава членка по произход, има право 
да предоставя в Съюза включените във 
въпросния лиценз услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
обслужващо кредити лице, получило 
лиценз в съответствие с член 5 в 
държава членка по произход, има право 
да предоставя в Съюза включените във 
въпросния лиценз услуги или 
установените такива за 
предоговарянето на условията, 
свързани с правата на кредитора по 
договора за кредит, или на самия 
договор за кредит.

Or. en

Изменение 363
Марко Дзани, Франческа Донато, Валентино Грант, Антонио Мария Риналди

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
обслужващо кредити лице, получило 
лиценз в съответствие с член 5 в 
държава членка по произход, има право 
да предоставя в Съюза включените във 
въпросния лиценз услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
обслужващо кредити лице, получило 
лиценз в съответствие с член 5 в 
държава членка по произход, има право 
да предоставя в Съюза включените във 
въпросния лиценз услуги, без да се 
засягат националните закони за 
правата на кредитополучателите.

Or. en

Изменение 364
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
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Член 11 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Чрез дерогация от първата 
алинея, във връзка с обезпечени 
договори за кредит, сключени между 
кредитори и кредитополучатели, 
които са потребители съгласно 
определението в член 3, буква а) от 
Директива 2008/48/ЕО, както и 
договорите за кредит, сключени 
между кредитори и 
кредитополучатели – стопански 
субекти, обезпечени с жилищен 
недвижим имот, където е основният 
адрес на пребиваване на 
кредитополучателя – стопански 
субект, лицето, обслужващо кредити, 
е задължено да получи лиценз и да 
създаде клон или дъщерно дружество 
в държавата членка, в която 
възнамерява да извършва дейност.

Or. en

Изменение 365
Мат Карти

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Във връзка с договорите за 
кредит, сключени между кредитори и 
потребители, както и договорите за 
кредит, сключени между кредитори и 
кредитополучатели – стопански 
субекти, обезпечени с жилищен 
недвижим имот, където е основният 
адрес на пребиваване на 
кредитополучателя – стопански 
субект, лицето, обслужващо кредити, 
е задължено да получи лиценз и да 
създаде клон или дъщерно дружество 
в държавата членка, в която 
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възнамерява да извършва дейност.

Or. en

Изменение 366
Димитриос Пападимулис
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Що се отнася до договорите за 
кредит, сключени между кредитори и 
потребители, лицето, обслужващо 
кредити, е задължено да получи 
лиценз и да създаде клон или дъщерно 
дружество в държавата членка, в 
която възнамерява да извършва 
дейност.

Or. en

Изменение 367
Стефани Йон-Куртен

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Що се отнася до договорите за 
кредит, сключени между кредитори и 
потребители, лицето, обслужващо 
кредити, е задължено да получи 
лиценз и да създаде клон или дъщерно 
дружество в държавата членка, в 
която възнамерява да извършва 
дейност.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 368
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато е приложимо, адрес на 
клона, установен в приемащата държава 
членка;

б) адрес на клона, установен в 
приемащата държава членка;

Or. en

Изменение 369
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато е приложимо, 
самоличността и адреса на 
представителя, назначен в 
приемащата държава членка;

заличава се

Or. en
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Изменение 370
Мат Карти

Предложение за директива
Член 11 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Лицата, обслужващи кредити, 
спазват всички допълнителни закони 
и правила на държавата членка по 
произход за дейностите по събиране, 
независимо къде се намира 
седалището на лицето, обслужващо 
кредити.

Or. en

Изменение 371
Марко Дзани, Франческа Донато, Валентино Грант, Антонио Мария Риналди

Предложение за директива
Член 11 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Лицето, обслужващо кредити, 
спазва всички правила на държавата 
членка по произход за дейностите по 
събиране, независимо къде се намира 
седалището му.

Or. en

Изменение 372
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 12 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. На лицата, обслужващи 
кредити, не се разрешава да 



PE645.006v01-00 116/177 AM\1195240BG.docx

BG

предоставят трансгранични услуги 
във връзка с договори за кредит, 
сключени между кредитори и 
кредитополучатели, които са 
потребители съгласно определението 
в член 3, буква а) от Директива 
2008/48/ЕО, както и договори за 
кредит, сключени между кредитори и 
кредитополучатели – стопански 
субекти, обезпечени с жилищен 
недвижим имот, където е основният 
адрес на пребиваване на 
кредитополучателя – стопански 
субект. В този случай на лицата, 
обслужващи кредити, се издава 
лиценз и стават предмет на надзор 
от компетентните органи на 
държавата членка, в която 
ефективно извършват дейност.

Or. en

Изменение 373
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи на държавата 
членка по произход следят и оценяват 
дали обслужващите кредити лица, които 
предоставят услуги в приемаща държава 
членка, съблюдават непрекъснато 
изискванията на настоящата директива.

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи на държавата 
членка по произход следят и оценяват 
дали обслужващите кредити лица, които 
предоставят услуги в приемаща държава 
членка, съблюдават непрекъснато 
изискванията, посочени в членове 5 и 5а 
от настоящата директива.

Or. en

Изменение 374
Мат Карти
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Предложение за директива
Член 12 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. На лицата, обслужващи 
кредити, не се разрешава да 
предоставят трансгранични услуги 
във връзка с договори за кредит, 
сключени между кредитори и 
потребители, както и с договори за 
кредит, сключени между кредитори и 
кредитополучатели – стопански 
субекти, обезпечени с жилищен 
недвижим имот, където е основният 
адрес на пребиваване на 
кредитополучателя – стопански 
субект. В този случай на лицата, 
обслужващи кредити, се издава 
лиценз и стават предмет на надзор 
от компетентните органи на 
държавата членка, в която 
ефективно извършват дейност.

Or. en

Изменение 375
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки 
гарантират, че компетентните 
органи на държавата членка по 
произход може да следят и оценяват 
дали обслужващите кредити лица, 
които предоставят услуги в тази 
държава членка, съблюдават 
непрекъснато изискванията, 
произтичащи от настоящата 
директива, както и от други правила 
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на Съюза и национални правила, 
приложими към договора за кредит и 
към техния длъжник.

Or. en

Изменение 376
Димитриос Пападимулис
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. На лицата, обслужващи 
кредити, не се разрешава да 
предоставят трансгранични услуги по 
отношение на договори за кредит, 
сключени между кредитори и 
потребители. В този случай на 
лицата, обслужващи кредити, се 
издава лиценз и стават предмет на 
надзор от компетентните органи на 
държавата членка, в която 
ефективно извършват дейност.

Or. en

Изменение 377
Стефани Йон-Куртен

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. На лицата, обслужващи 
кредити, не се разрешава да 
предоставят трансгранични услуги по 
отношение на договори за кредит, 
сключени между кредитори и 
потребители. В този случай на 
лицата, обслужващи кредити, се 
издава лиценз и стават предмет на 
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надзор от компетентните органи на 
държавата членка, в която 
ефективно извършват дейност.

Or. en

Обосновка

Моделът на ЕС за лицензиране не е подходящ инструмент, що се отнася до 
необслужвани потребителски кредити. Изпитващите затруднения потребители – 
кредитополучатели, не следва да имат отношения с лица, обслужващи кредити, 
които са лицензирани и върху които се упражнява надзор в чужбина. Това би имало 
сериозни отрицателни последици за уязвимите потребители.

Изменение 378
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи на държавата 
членка по произход са оправомощени да 
упражняват надзор, разследват и 
налагат административни санкции или 
наказания и корективни мерки на 
лицата, обслужващи кредити, във връзка 
с техните дейности в приемащата 
държава членка.

2. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи на държавата 
членка по произход и на приемащата 
държава членка са оправомощени да 
упражняват надзор, разследват и 
налагат административни санкции или 
наказания и корективни мерки на 
лицата, обслужващи кредити, във връзка 
с техните дейности в приемащата 
държава членка по отношение на 
предоставените по предходния 
параграф отговорности.

Or. en

Изменение 379
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
когато лице, обслужващо кредити, 
установено или пребиваващо в държава 
членка по произход, е създало клон или 
назначило представител в приемаща 
държава членка, компетентните органи 
на държавата членка по произход и 
компетентните органи на приемащата 
държава членка работят в тясно 
сътрудничество при изпълнение на 
своите функции и задължения, 
предвидени в настоящата директива, 
конкретно при извършването на 
проверки, разследвания и проверки на 
място в този клон или по отношение на 
този агент.

4. Държавите членки гарантират, че 
когато лице, обслужващо кредити, 
установено или пребиваващо в държава 
членка по произход, е създало клон или 
назначило доставчик на кредитни 
услуги в приемаща държава членка, 
компетентните органи на държавата 
членка по произход и компетентните 
органи на приемащата държава членка 
работят в тясно сътрудничество при 
изпълнение на своите функции и 
задължения, предвидени в настоящата 
директива, конкретно при извършването 
на проверки, разследвания и проверки 
на място в този клон или по отношение 
на този доставчик на кредитни услуги.

Or. en

Изменение 380
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
при изпълнението на своите функции и 
задължения, предвидени в настоящата 
директива, компетентните органи на 
държавата членка по произход искат 
съдействие от компетентните органи на 
приемащата държава членка при 
извършването на проверка на място на 
учреден клон или назначен 
представител в приемащата държава 
членка.

5. Държавите членки гарантират, че 
при изпълнението на своите функции и 
задължения, предвидени в настоящата 
директива, компетентните органи на 
държавата членка по произход искат 
съдействие от компетентните органи на 
приемащата държава членка при 
извършването на проверка на място на 
учреден клон или назначен 
представител в приемащата държава 
членка. Проверката на място на клон 
или доставчик на кредитни услуги се 
провежда в съответствие със 
законодателството на държавата 
членка, където се извършва 
проверката.
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Or. en

Изменение 381
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 12 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Държавите членки гарантират, че 
когато компетентните органи на 
приемащата държава членка разполагат 
с доказателства, че лицето, обслужващо 
кредити на тяхна територия в 
съответствие с член 11, е в нарушение 
на задълженията, произтичащи от 
националните разпоредби за 
транспониране на настоящата 
директива, те предават тези 
доказателства на компетентните органи 
на държавата членка по произход и 
настояват те да предприемат подходящи 
мерки.

9. Държавите членки гарантират, че 
когато компетентните органи на 
приемащата държава членка разполагат 
с доказателства, че лицето, обслужващо 
кредити на тяхна територия в 
съответствие с член 11, е в нарушение 
на приложимите правила, 
включително задълженията, 
произтичащи от националните 
разпоредби за транспониране на 
настоящата директива, те предават тези 
доказателства на компетентните органи 
на държавата членка по произход и 
настояват те да предприемат подходящи 
мерки.

Or. en

Изменение 382
Педру Маркеш

Предложение за директива
Член 12 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Държавите членки гарантират, че 
когато компетентните органи на 
приемащата държава членка разполагат 
с доказателства, че лицето, обслужващо 
кредити на тяхна територия в 
съответствие с член 11, е в нарушение 
на задълженията, произтичащи от 
националните разпоредби за 

9. Държавите членки гарантират, че 
когато компетентните органи на 
приемащата държава членка разполагат 
с доказателства, че лицето, обслужващо 
кредити на тяхна територия в 
съответствие с член 11, е в нарушение 
на изискванията, посочени в член 5 от 
настоящата директива, те предават тези 
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транспониране на настоящата 
директива, те предават тези 
доказателства на компетентните органи 
на държавата членка по произход и 
настояват те да предприемат подходящи 
мерки.

доказателства на компетентните органи 
на държавата членка по произход и 
настояват те да предприемат подходящи 
мерки.

Or. en

Изменение 383
Педру Маркеш

Предложение за директива
Член 12 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Държавите членки гарантират, че 
ако след информирането на държавата 
членка по произход не са били 
предприети подходящи мерки в разумен 
срок или въпреки мерките, предприети 
от компетентните органи на държавата 
членка по произход, или във всеки друг 
неотложен случай, лицето, обслужващо 
кредити, продължава да бъде в 
нарушение на задълженията, 
произтичащи от настоящата директива, 
компетентните органи на приемащата 
държава членка са оправомощени да 
налагат, след като са информирали 
незабавно компетентните органи на 
държавата членка по произход, 
подходящи административни санкции 
или наказания и корективни мерки, за 
да осигурят спазването на 
разпоредбите на настоящата 
директива на своята територия.

11. Държавите членки гарантират, че 
ако след информирането на държавата 
членка по произход не са били 
предприети подходящи мерки в разумен 
срок или въпреки мерките, предприети 
от компетентните органи на държавата 
членка по произход, или във всеки друг 
неотложен случай, когато е 
необходимо незабавно действие за 
справяне със сериозна заплаха за 
колективните интереси на 
кредитополучателите, при условие че 
лицето, обслужващо кредити, 
продължава да бъде в нарушение на 
приложимите правила, включително 
на задълженията си, произтичащи от 
настоящата директива и други 
национални правила, компетентните 
органи на приемащата държава членка 
са оправомощени да налагат, след като 
са информирали незабавно 
компетентните органи на държавата 
членка по произход, подходящи 
административни наказания и 
корективни мерки, за да осигурят 
спазването на приложимите правила. 
Освен това компетентните органи на 
приемащата държава членка могат 
да забранят по-нататъшните 
дейности на такива лица, 
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обслужващи кредити, в своята 
държава членка, докато бъде взето 
подходящо решение от 
компетентните органи на 
държавата членка по произход или 
лицето, обслужващо кредити, 
предприеме корективни мерки. 

Or. en

Изменение 384
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 12 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Държавите членки гарантират, че 
ако след информирането на държавата 
членка по произход не са били 
предприети подходящи мерки в разумен 
срок или въпреки мерките, предприети 
от компетентните органи на държавата 
членка по произход, или във всеки друг 
неотложен случай, лицето, обслужващо 
кредити, продължава да бъде в 
нарушение на задълженията, 
произтичащи от настоящата директива, 
компетентните органи на приемащата 
държава членка са оправомощени да 
налагат, след като са информирали 
незабавно компетентните органи на 
държавата членка по произход, 
подходящи административни санкции 
или наказания и корективни мерки, за да 
осигурят спазването на разпоредбите на 
настоящата директива на своята 
територия.

11. Държавите членки гарантират, че 
ако след информирането на държавата 
членка по произход, че са били 
предприети подходящи мерки в разумен 
срок или ако въпреки мерките, 
предприети от компетентните органи на 
държавата членка по произход, или във 
всеки друг неотложен случай, лицето, 
обслужващо кредити, продължава да 
бъде в нарушение на приложимите 
правила, включително на 
задълженията си, произтичащи от 
настоящата директива, компетентните 
органи на приемащата държава членка 
са оправомощени да налагат, след като 
са информирали компетентните органи 
на държавата членка по произход, 
подходящи административни санкции 
или наказания и корективни мерки, за да 
осигурят спазването на разпоредбите на 
настоящата директива на своята 
територия. По-специално държавите 
членки гарантират, че 
компетентните органи на 
приемащите държави членки могат 
да забранят дейностите на такива 
лица, обслужващи кредити, в своята 
държава членка, докато бъде взето 
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подходящо решение от 
компетентните органи на 
държавата членка по произход.

Or. en

Изменение 385
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 12 – параграф 11a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11а. Когато компетентен орган на 
държава членка счита, че по 
определен въпрос сътрудничеството с 
компетентните органи на друга 
държава членка не отговаря на 
съответните изисквания, изложени в 
настоящата директива, той отнася 
въпроса до ЕБО. В случай на 
несъгласие между органите в 
държавата членка по произход и тези 
в приемащата държава членка, което 
продължи повече от 4 месеца, 
въпросните органи отлагат 
вземането на решение и изчакват 
решението, което ЕБО може да вземе 
в съответствие с член 19, параграф 3 
от Регламент (ЕС) № 1093/2010, и 
вземат решението си в съответствие 
с решението на ЕБО. 
Четиримесечният срок се счита за 
срок за помиряване по смисъла на 
посочения регламент. ЕБО може 
също така да съдейства на 
компетентните органи за 
постигането на съгласие по своя 
собствена инициатива в 
съответствие с член 19, параграф 1, 
втора алинея от посочения 
регламент.

Or. en
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Изменение 386
Стефани Йон-Куртен

Предложение за директива
Дял II – глава IIa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Права и защита на изпитващите 
затруднения потребители – 
кредитополучатели

Or. en

Обосновка

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

Изменение 387
Стефани Йон-Куртен

Предложение за директива
Член 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Мерки за преструктуриране и 
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реализиране на обезпечението
1. Кредиторите полагат всички 
усилия за избягване на прехвърлянето 
на необслужвани кредити на 
потребители на трети страни. В 
частност държавите членки 
гарантират, че кредиторите 
предоставят разумни отсрочки на 
изпитващите затруднения 
кредитополучатели в съответствие с 
член 28 от Директива 2014/17/ЕС и 
насоките на ЕБО относно 
просрочените задължения и 
реализирането на обезпечението 
EBA/GL/2015/12.
2. Мерките по преструктуриране 
могат да включват следните 
отстъпки за потребителя:
a) пълно или частично рефинансиране 
на договора за кредит;
б) изменение на предишния ред и 
условия на договора за кредит, което 
може да включва, наред с другото:
i) удължаване на срока на ипотеката;
ii) промяна на вида на ипотеката 
(като например от капиталова и 
лихвена ипотека в само лихвена 
ипотека);
iii) разсрочване на плащането на 
всички или на част от вноските за 
погасяване за даден период;
iv) промяна на лихвения процент до 
определен таван;
v) предлагане на гратисен период.
3. Определението за необслужвани 
кредити, прието с Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2015/227 на 
Комисията, не засяга задълженията 
на кредиторите за преструктуриране.
4. При обезпеченията, когато 
кредитът е обезпечен с основното 
жилище на потребителя, връщането 
или прехвърлянето на кредитора или 
на трета страна на обезпечението 
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или приходите от неговата продажба 
са достатъчни за връщането на 
кредита. Член 28, параграф 4 от 
Директива 2014/17/ЕС се изменя по 
съответния начин.

Or. en

Изменение 388
Стефани Йон-Куртен

Предложение за директива
Член 12б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12б
Обратно изкупуване на дългове

1. Когато кредитна институция 
възнамерява да прехвърли договор за 
кредит на купувач на кредит на 
определена цена, преди прехвърлянето 
кредитната институция дава 
възможност на съответните 
длъжници, които са потребители, да 
изкупят дълга си на същата цена или 
с малка надценка, която ще бъде 
определена от съответните 
компетентни органи. За целта 
кредитните институции трябва да 
предоставят на съответните 
компетентни органи необходимите 
подробности относно очакваните 
сделки с купувачи на кредити.
2. Държавите членки гарантират, че 
опцията за обратно изкупуване може 
да бъде изпълнена на вноски.

Or. en

Изменение 389
Стефани Йон-Куртен

Предложение за директива
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Член 12б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12б
Правила за поведение за лицата, 

обслужващи кредити, и купувачите 
на кредити

1. Лицата, обслужващи кредити, и 
купувачите на кредити действат 
добросъвестно, третират 
справедливо потребителите и 
зачитат неприкосновеността на 
техния личен живот. Забранени са 
следните практики:
a) предоставянето на подвеждаща 
информация на потребителите;
б) тормоз на потребителите, 
включително съобщаване на 
информация за дълга на потребителя 
на неговия работодател, семейство, 
приятели и съседи;
в) налагането на такси и санкции на 
потребителите, надхвърлящи 
разходите, свързани пряко с 
управлението на дълга. Държавите 
членки поставят таван на тези 
такси и санкции съгласно принципите 
на справедливост, рационалност и 
пропорционалност.
Настоящият параграф се прилага и 
към доставчиците на услуги, 
възлагащи дейности на външни 
изпълнители, предвидени в член 10 от 
настоящата директива.
2. Държавите членки ще могат да 
запазят съществуващите национални 
мерки, насочени към защита на 
изпитващите затруднения 
кредитополучатели, както и да 
приемат по-строги мерки, като 
например свързани с личната 
несъстоятелност, с ограничаване на 
дейността на лицата, обслужващи 
кредити, и на купувачите на кредити.
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Or. en

Изменение 390
Стефани Йон-Куртен

Предложение за директива
Член 12г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12г
Право на процесуално 

представителство
1. На всяко съдебно заседание във 
връзка с изпитващ затруднения 
кредитополучател се взема под 
внимание равнопоставеността на 
представителството, за да се 
гарантира пълният и справедлив 
процес и пълното и цялостно 
разбиране на всички разглеждани 
параметри и правни твърдения.
2. Това налага да се предостави 
равностойно процесуално 
представителство на всички 
изпитващи затруднения 
кредитополучатели и на достатъчно 
ранен етап да се гарантира 
изчерпателна подготовка на всички 
относими факти и подробности с цел 
подходящо представляване по делото 
в съда.
3. При необходимост тази услуга се 
предоставя за сметка на държавите 
членки чрез безплатна правна помощ 
или неин еквивалент.

Or. en

Изменение 391
Стефани Йон-Куртен

Предложение за директива
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Член 12д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12д
Извънсъдебно уреждане на спорове

Държавите членки гарантират, че 
потребителите разполагат с 
независими и ефективни механизми за 
извънсъдебно уреждане на спорове. 
Тези механизми се състоят от преки 
преговори за уреждане на спора и 
алтернативно решаване на спорове.

Or. en

Изменение 392
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член -13 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -13
Мерки за преструктуриране

1. Държавите членки изискват 
кредиторите с дължимата грижа да 
полагат максимални усилия, за да 
упражняват, ако е целесъобразно, 
разумни и жизнеспособни мерки за 
преструктуриране в допълнение към 
мерките, предвидени в член 28 от 
Директива 2014/17/ЕС, преди да 
прехвърлят кредиторските права по 
договор за кредит или договора за 
кредит, ако кредитополучателят, 
сключил договор за кредит, изпитва 
финансови затруднения.
2. В мерките за преструктуриране 
приоритет имат потребителите и 
те включват най-малко следните 
потенциални мерки, които се 
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съобщават на кредитополучатели, 
изпитващи затруднения с 
плащането, в стандартизирани 
формати въз основа на оценка на 
финансовата достъпност:
а) възможности за частично 
рефинансиране на договора за кредит;
б) възможности за потенциално 
изменение в полза на 
кредитополучателя на предишния ред 
и условия на договор за кредит, 
включително, наред с другото:
i) удължаване на срока на кредита;
ii) промяна на типа кредит;
iii) разсрочване на плащането на 
всички или на част от вноските за 
погасяване за даден период;
iv) промяна на лихвения процент до 
определен таван; предлагане на 
гратисен период;
v) частични погасителни вноски и 
обратно изкупуване на дълга;
vi) валутно конвертиране;
vii) частично опрощаване и 
консолидиране на дълга.
3. Определянето на договори за 
кредит като необслужвани се 
извършва, без да се накърняват 
изискванията на кредитора, свързани 
с преструктуриране.
4. Кредитните институции и други 
кредитори ежегодно представят 
доклад до компетентните органи, в 
който обобщават своите строги 
политики и процеси за 
преструктуриране, включително 
процедури за възможно най-ранно 
откриване на кредитополучатели, 
изпитващи финансови затруднения. 
Докладът включва резюме на броя 
кредитополучатели, възползвали се 
от мерки за преструктуриране, и 
условията на мерките за 
преструктуриране, които са били в 
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сила през предходната година. 
Управляващият орган следва да 
одобрява тази информация, преди 
докладът да бъде представен на 
компетентните органи.
5. ЕБО разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти 
за определяне на:
i) мерките за преструктуриране и 
оценката на финансовата 
достъпност, посочена в параграф 2;
ii) определението за 
кредитополучател, изпитващ 
затруднение с плащанията, посочено 
в параграф 2;
iii) съдържанието на доклада, посочен 
в параграф 4.
ЕБО предава на Комисията тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти до [1 година след 
влизането в сила на настоящата 
директива]. На Комисията се 
делегира правомощието да приема 
посочените в първата алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10 – 14 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Or. en

Изменение 393
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член -13a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -13a
Изисквания за кредиторите преди 

прехвърляне на кредиторските права 
по договор за кредит или на договора 

за кредит
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Държавата членка изисква 
кредиторите да не може да 
прехвърлят обслужван договор за 
кредит без съгласието на 
кредитополучателя, сключил договора 
за кредит.

Or. en

Изменение 394
Енгин Ероглу, Оливие Шастел, Луис Гарикано, Моника Семедо

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
кредиторът предоставя на купувача на 
кредити цялата информация, която му 
е необходима за оценяване на 
стойността на договора за кредит и на 
вероятността за възстановяване на 
средствата по него, преди сключването 
на договор за прехвърляне на този 
договор за кредит.

1. Държавите членки гарантират, че 
кредиторът предоставя на купувача на 
кредити информацията относно 
кредиторските права по необслужван 
договор за кредит или относно самия 
необслужван договор за кредит и ако е 
приложимо, за обезпечението, която 
информация му е необходима за 
оценяване на стойността на 
кредиторските права по необслужван 
договор за кредит или на самите 
необслужвани договори за кредит и на 
вероятността за възстановяване на 
средствата по него, преди сключването 
на договор за прехвърляне на 
кредиторските права по необслужван 
договор за кредит или на този 
необслужван договор за кредит, като 
същевременно гарантира защитата 
на информацията, предоставена от 
кредитора, и поверителността на 
стопанските данни.

Or. en

Изменение 395
Данута Мария Хюбнер
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
кредиторът предоставя на купувача на 
кредити цялата информация, която му е 
необходима за оценяване на стойността 
на договора за кредит и на вероятността 
за възстановяване на средствата по него, 
преди сключването на договор за 
прехвърляне на този договор за кредит.

1. Държавите членки гарантират, 
доколкото трябва или може разумно 
да се очаква да се получи или да се 
улесни разпространението на такава 
информация, че кредиторът предоставя 
на купувача на кредити цялата 
информация, която му е необходима за 
оценяване на стойността на договора за 
кредит и на вероятността за 
възстановяване на средствата по него, 
преди сключването на договор за 
прехвърляне на този договор за кредит.

Or. en

Изменение 396
Данута Мария Хюбнер

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от 
кредитната институция или клона 
на кредитната институция, която 
прехвърля договор за кредит на купувач 
на кредити, да уведоми компетентните 
органи, определени в съответствие с 
член 20, параграф 3 от настоящата 
директива и член 4 от Директива 
2013/36/ЕС39, за следното:

2. На всеки две години държавите 
членки изискват от кредитните 
институции, които прехвърлят 
кредиторски права по необслужван 
договор за кредит или самите договори 
за кредит на купувач на кредити, за 
всяко прехвърляне да уведомяват 
компетентните органи, определени в 
съответствие с член 20, параграф 3 от 
настоящата директива и член 4 от 
Директива 2013/36/ЕС39, за 
идентификационния код на правен 
субект (ИКПС) на купувача на 
кредити или, когато не съществува 
такъв идентификационен код, за:
i) самоличността на купувача на 
кредити или на членовете на 
управителния или административния 
орган на купувача и на лицата, 
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притежаващи квалифицирано дялово 
участие в капитала на купувача по 
смисъла на член 4, параграф 1, 
точка 36 от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013; и
ii) адреса на купувача.
Освен това кредитната институция 
уведомява най-малко за следното:

_________________ _________________
39 Директива 2013/36/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. относно достъпа до 
осъществяването на дейност от 
кредитните институции и относно 
пруденциалния надзор върху 
кредитните институции и 
инвестиционните посредници, за 
изменение на Директива 2002/87/ЕО и 
за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 
2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., 
стp. 338).

39 Директива 2013/36/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. относно достъпа до 
осъществяването на дейност от 
кредитните институции и относно 
пруденциалния надзор върху 
кредитните институции и 
инвестиционните посредници, за 
изменение на Директива 2002/87/ЕО и 
за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 
2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., 
стp. 338).

Or. en

Изменение 397
Мат Карти

Предложение за директива
Член 13a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Купувачи на кредити, предмет на 

националното право
Купувач на кредити, който изпълнява 
дейностите си в държава членка, е 
предмет на ограниченията и 
изискванията, установени в 
националното право на държавата 
членка, в съответствие с 
настоящата директива.

Or. en
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Изменение 398
Марко Дзани, Франческа Донато, Валентино Грант, Антонио Мария Риналди

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕБО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
установяващи форматите, които да се 
използват от кредиторите – кредитни 
институции, за предоставяне на 
информацията, предвидена в член 13, 
параграф 1, с цел да предоставят на 
купувачите на кредити подробна 
информация относно кредитните си 
експозиции в банковия портфейл с 
оглед на анализа, надлежната финансова 
проверка и оценката на договора за 
кредит.

1. ЕБО разработва проект на 
насоки, установяващи форматите, които 
може да се използват от кредиторите – 
кредитни институции, за предоставяне 
на информацията, предвидена в член 13, 
параграф 1, с цел да предоставят на 
купувачите на кредити подробна 
информация относно кредитните си 
експозиции в банковия портфейл с 
оглед на анализа, надлежната финансова 
проверка и оценката на договора за 
кредит или кредиторските права. В 
проекта на насоките ЕБО посочва 
изискваните минимални полета за 
данни за необслужвани договори за 
кредит или кредиторски права, за да 
отговарят на изискванията, 
предвидени в член 13, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Образците за необслужвани кредити не са задължителни и не са изискване за 
надзорна отчетност, а просто насока.

Изменение 399
Пиерникола Педичини, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕБО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
установяващи форматите, които да се 
използват от кредиторите – кредитни 

1. ЕБО разработва насоки, 
установяващи форматите, които може 
да се използват от кредиторите – 
кредитни институции, за предоставяне 
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институции, за предоставяне на 
информацията, предвидена в член 13, 
параграф 1, с цел да предоставят на 
купувачите на кредити подробна 
информация относно кредитните си 
експозиции в банковия портфейл с 
оглед на анализа, надлежната финансова 
проверка и оценката на договора за 
кредит.

на информацията, предвидена в член 13, 
параграф 1, с цел да предоставят на 
купувачите на кредити подробна 
информация относно кредитните си 
експозиции в банковия портфейл с 
оглед на анализа, надлежната финансова 
проверка и оценката на договора за 
кредит.

Or. en

Изменение 400
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕБО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
установяващи форматите, които да се 
използват от кредиторите – кредитни 
институции, за предоставяне на 
информацията, предвидена в член 13, 
параграф 1, с цел да предоставят на 
купувачите на кредити подробна 
информация относно кредитните си 
експозиции в банковия портфейл с 
оглед на анализа, надлежната финансова 
проверка и оценката на договора за 
кредит.

1. ЕБО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
установяващи форматите, които да се 
използват от кредиторите – кредитни 
институции, за предоставяне на 
информацията, предвидена в член 13, 
параграф 1, с цел да предоставят на 
купувачите на кредити подробна 
информация относно кредитните си 
експозиции в банковия портфейл с 
оглед на анализа, надлежната финансова 
проверка и оценката на кредиторските 
права по необслужван договор за 
кредит или на самия необслужван 
договор за кредит. В техническите 
стандарти за изпълнение ЕБО 
установява изискваните полета за 
данни за кредиторски права по 
необслужван договор за кредит или за 
самия необслужван договор за кредит, 
за да отговарят на изискванията, 
предвидени в член 13, параграф 1, 
които се прилагат спрямо 
кредитните институции по 
пропорционален начин, според 
тяхната големина и сложност. 
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Or. en

Изменение 401
Марко Дзани, Франческа Донато, Валентино Грант, Антонио Мария Риналди

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕБО представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни 
технически стандарти в срок до [31 
декември 2018 г.]

заличава се

Or. en

Изменение 402
Марко Дзани, Франческа Донато, Валентино Грант, Антонио Мария Риналди

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема техническите 
стандарти за изпълнение, посочени в 
параграф 1, в съответствие с член 15 
от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на 
Европейския парламент и на 
Съвета40.

заличава се

_________________
40 Регламент (ЕС) № 1093/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 24 ноември 2010 г. за създаване на 
Европейски надзорен орган 
(Европейски банков орган), за 
изменение на Решение № 716/2009/ЕО 
и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на 
Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., 
стр. 12).

Or. en
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Изменение 403
Мат Карти

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
за договорите за кредит, сключени с 
потребители, посоченият в член 17, 
параграф 1 представител на купувач 
на кредити назначава за обслужването 
на съответните кредити установена 
в Съюза кредитна институция или 
установено в Съюза нейно дъщерно 
дружество, или лицензирано лице, 
обслужващо кредити.

1. Държавите членки гарантират 
прякото регулиране на купувачите на 
кредити, извършващи дейност в 
тяхната юрисдикция, като 
гарантират, че националните 
компетентни органи са 
оправомощени да извършват надзор, 
да разследват и да санкционират 
купувачите на кредити.

Or. en

Изменение 404
Мат Карти

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки 
гарантират, че купувачите на 
кредити не подлежат на 
допълнителни изисквания във връзка 
със закупуването на договори за 
кредит, освен предвидените с 
националните мерки за 
транспониране на настоящата 
директива.

заличава се

Or. en

Изменение 405
Франсис Фицджералд
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Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки 
гарантират, че купувачите на 
кредити не подлежат на 
допълнителни изисквания във връзка 
със закупуването на договори за 
кредит, освен предвидените с 
националните мерки за 
транспониране на настоящата 
директива.

заличава се

Or. en

Изменение 406
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
купувачите на кредити не подлежат на 
допълнителни изисквания във връзка 
със закупуването на договори за 
кредит, освен предвидените с 
националните мерки за 
транспониране на настоящата 
директива.

2. Държавите членки гарантират, че 
съответното право на Съюза и 
национално право, засягащо по-
специално изпълнението на 
договорите, защитата на 
потребителите, правата на 
кредитополучателите и 
наказателното право, продължават 
да се прилагат по отношение на 
купувачите на кредити при 
прехвърлянето на кредиторските 
права по договор за кредит или на 
самия договор за кредит на купувача 
на кредити. Прехвърлянето на 
кредиторските права по договор за 
кредит или на самия договор за 
кредит на купувача на кредити не 
засяга степента на защита на 
потребителите и 
кредитополучателите, предвидена в 
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правото на Съюза и националното 
право.

Or. en

Изменение 407
Педру Маркеш

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
купувачите на кредити не подлежат на 
допълнителни изисквания във връзка 
със закупуването на договори за кредит, 
освен предвидените с националните 
мерки за транспониране на настоящата 
директива.

2. Държавите членки гарантират, че 
купувачите на кредити не подлежат на 
допълнителни административни 
изисквания във връзка със закупуването 
на кредиторски права по необслужван 
договор за кредит или на самите 
необслужвани договори за кредит освен 
предвидените с националните мерки за 
транспониране на настоящата 
директива, с правото за защита на 
потребителите или с действащото 
договорно право. Държавите членки 
гарантират, че съответното право 
на Съюза и национално право, 
засягащо по-специално изпълнението 
на договорите, защитата на 
потребителите, правата на 
кредитополучателите, отпускането 
на кредити, правилата за банкова 
тайна и наказателното право, 
продължават да се прилагат по 
отношение на купувача на кредити 
при прехвърлянето на кредиторските 
права по договор за кредит или на 
самия договор за кредит на купувача 
на кредити. Прехвърлянето на 
кредиторските права по договор за 
кредит или на самия договор за 
кредит на купувача на кредити не 
засяга степента на защита на 
потребителите и 
кредитополучателите, предвидена в 
правото на Съюза и националното 
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право.

Or. en

Изменение 408
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
купувачите на кредити не подлежат на 
допълнителни изисквания във връзка 
със закупуването на договори за кредит, 
освен предвидените с националните 
мерки за транспониране на настоящата 
директива.

2. Държавите членки гарантират, че 
купувачите на кредити подлежат на 
необходимите допълнителни 
изисквания във връзка със закупуването 
на договори за кредит освен 
предвидените с националните мерки за 
транспониране на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 409
Пиерникола Педичини, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки 
гарантират, че купувачът на кредити 
или, когато е приложимо, 
назначеното лице, обслужващо 
кредити, след прехвърлянето на 
кредиторските права по договор за 
кредит или на самия договор за 
кредит поема всички съответни 
изисквания за предоставяне на 
информация и уведомяване на 
националните компетентни органи.

Or. en
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Изменение 410
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива не 
засяга националните правомощия във 
връзка с кредитните регистри, 
включително правомощието да се 
изисква информация от купувачите 
на кредити относно кредиторските 
права по договор за кредит или 
относно самия договор за кредит и 
неговото обслужване.

Or. en

Изменение 411
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Настоящата директива не 
засяга законите на държавите 
членки, с които се разширява нейното 
приложно поле или се налагат 
допълнителни изисквания към 
купувачите на кредити.

Or. en

Изменение 412
Мат Карти

Предложение за директива
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Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 заличава се
Представител на купувачи на 
кредити, които не са установени в 
Съюза
1. Държавите членки предвиждат, че 
при прехвърлянето на договор за 
кредит купувачите на кредити, които 
не пребивават или не са установени в 
Съюза, са определили писмено 
представител, който пребивава или е 
установен в Съюза.
2. Освен с купувача на кредити или 
вместо с него компетентните органи 
се обръщат по всички въпроси, 
свързани с текущо спазване на 
настоящата директива, към 
посочения в параграф 1 представител, 
който носи пълна отговорност за 
спазването на задълженията, 
наложени на купувача на кредити 
съгласно националните разпоредби за 
транспониране на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 413
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
купувачът на кредити или съответно 
определеният в съответствие с член 17 
негов представител уведомява 
компетентните органи на държавата 
членка, в която купувачът на кредити 
или съответно неговият представител 

1. Държавите членки гарантират, че 
купувачът на кредити, субектите или 
съответно определеният в съответствие 
с член 17 негов представител са 
предмет на същите правила, било 
специализирани лица, обслужващи 
кредити, било банкови институции; 



AM\1195240BG.docx 145/177 PE645.006v01-00

BG

пребивава или е установен, че 
възнамерява пряко да изпълнява 
договор за кредит, като предоставя 
следната информация:

освен това той уведомява 
компетентните органи на държавата 
членка, в която купувачът на кредити 
или съответно неговият представител 
пребивава или е установен, че 
възнамерява пряко да изпълнява 
договор за кредит, като предоставя 
следната информация:

Or. en

Изменение 414
Мат Карти

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
купувачът на кредити или съответно 
определеният в съответствие с 
член 17 негов представител уведомява 
компетентните органи на държавата 
членка, в която купувачът на кредити 
или съответно неговият 
представител пребивава или е 
установен, че възнамерява пряко да 
изпълнява договор за кредит, като 
предоставя следната информация:

1. Държавите членки гарантират, че 
купувачът на кредити уведомява 
компетентните органи на държавата 
членка, че възнамерява пряко да 
изпълнява договор за кредит, като 
предоставя следната информация:

Or. en

Изменение 415
Енгин Ероглу, Луис Гарикано, Моника Семедо

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват 
от купувач на кредити или съответно 
от определения в съответствие с 
член 17 негов представител, 

1. Когато купувач на кредити 
прехвърля кредиторски права по 
необслужван договор за кредит или 
самите необслужвани договори за 
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прехвърлящ договор за кредит към друг 
купувач на кредити, да уведоми 
компетентните органи, посочени в 
член 18, параграф 1, за прехвърлянето 
и да им съобщи самоличността и 
адреса на новия купувач на кредити и 
когато е приложимо – на определения 
в съответствие с член 17 негов 
представител.

кредит към друг купувач на кредити, за 
всяко такова прехвърляне държавите 
членки изискват от назначеното 
лице, обслужващо кредити, да 
уведомява на тримесечие 
компетентните органи на държавата 
членка по произход за 
идентификационния код на правен 
субект (ИКПС) на новия купувач на 
кредити или, когато не съществува 
такъв идентификационен код, за:
i) самоличността на новия купувач на 
кредити или на членовете на 
управителния или административния 
орган на новия купувач на кредити и 
на лицата, притежаващи 
квалифицирано дялово участие в 
капитала на новия купувач по смисъла 
на член 4, параграф 1, точка 36 от 
Регламент (ЕС) № 575/2013; и
ii) адреса на новия купувач.
Освен това купувачът на кредити 
уведомява в обобщен вид най-малко за 
следното:
a) общия непогасен размер на 
прехвърляните кредиторски права по 
необслужвани договори за кредит или 
на самите прехвърляни необслужвани 
договори за кредит;
б) броя и размера на кредиторските 
права по необслужвани договори за 
кредит или на самите прехвърляни 
необслужвани договори за кредит;
в) дали прехвърлянето включва 
кредиторски права по необслужвани 
договори за кредит или необслужвани 
договори за кредит, сключени с 
потребители, и вида на активите, 
които ги обезпечават, когато е 
приложимо.

Or. en

Изменение 416
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Мат Карти

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки изискват 
от националните компетентни 
органи да оповестяват 
информацията, свързана с 
прехвърлянето на договори за кредит 
от кредитна институция на купувач 
на кредити или от един купувач на 
кредити на друг, включително 
самоличността и адреса на новия 
купувач на кредити, и когато е 
приложимо – на определения в 
съответствие с член 17 негов 
представител. 

Or. en

Изменение 417
Франсис Фицджералд

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
лицата, обслужващи кредити, и 
съответно доставчиците на кредитни 
услуги, на които са били възложени 
дейности в съответствие с член 10, 
спазват постоянно националните 
разпоредби за транспониране на 
настоящата директива, като за да се 
оцени спазването, тези дейности са 
обект на подходящ надзор от страна на 
компетентните органи на държавата 
членка по произход.

1. Държавите членки гарантират, че 
лицата, обслужващи кредити, 
купувачите на кредити и съответно 
доставчиците на кредитни услуги, на 
които са били възложени дейности в 
съответствие с член 10, спазват 
постоянно националните разпоредби за 
транспониране на настоящата 
директива, като за да се оцени 
спазването, тези дейности са обект на 
подходящ надзор от страна на 
компетентните органи на държавата 
членка по произход.

Or. en
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Изменение 418
Франсис Фицджералд

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка, в която 
пребивава или е установен купувачът 
на кредити или съответно 
определеният в съответствие с 
член 17 негов представител, 
гарантира, че посочените в параграф 
1 компетентни орган отговарят за 
надзора на задълженията, посочени в 
членове 15—19, по отношение на 
купувача на кредити или съответно 
определения в съответствие с член 17 
негов представител.

заличава се

Or. en

Изменение 419
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
на определените по член 20, параграф 3 
компетентни органи на държавата 
членка по произход се предоставят 
всички правомощия за надзор, 
разследване и налагане на санкции, 
необходими за упражняване на техните 
функции и задължения, предвидени в 
настоящата директива, включително:

1. Държавите членки гарантират, че 
на определените по член 20, параграф 3 
компетентни органи на държавата 
членка по произход и на приемащата 
държава членка се предоставят всички 
правомощия за надзор, разследване и 
налагане на санкции, необходими за 
упражняване на техните функции и 
задължения, предвидени в настоящата 
директива, включително най-малко 
следното:
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Or. en

Изменение 420
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) правомощието за забрана на 
определени дейности;

Or. en

Изменение 421
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) правомощието да изискват от 
лице, обслужващо кредити, да 
отстрани членове от своя 
управителен или административен 
орган, ако не отговарят на 
изискванията, предвидени в член 5, 
параграф 1, буква б) и член 5а;

Or. en

Изменение 422
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
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Член 21 – параграф 1 – буква дб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) правомощието да изискват от 
лицата, обслужващи кредити, да 
променят или актуализират 
вътрешните управленски процедури и 
механизмите за вътрешен контрол, 
за да гарантират ефективно 
зачитането на правата на 
кредитополучателите в 
съответствие с правото, уреждащо 
договорите за кредит;

Or. en

Изменение 423
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква дв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) правомощието да изискват от 
лицата, обслужващи кредити, да 
променят или актуализират 
приетите от тях политики, за да 
гарантират справедливо и 
внимателно третиране на 
кредитополучателите, както и 
регистрирането и разглеждането на 
жалбите от кредитополучателите;

Or. en

Изменение 424
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
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Член 21 – параграф 1 – буква дг (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дг) правомощието да изискват 
допълнителна информация относно 
прехвърлянето на кредиторските 
права по договорите за кредит или на 
самите договори за кредит;

Or. en

Изменение 425
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква дд (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дд) правомощието да 
преразглеждат строгите политики и 
процеси за преструктуриране, 
посочени в член -13.

Or. en

Изменение 426
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи на държавата 
членка по произход оценяват поне 
веднъж годишно как лицето, 
обслужващо кредити, изпълнява 
изискванията, посочени в член 5, 
параграф 1, букви в), г) и д).

2. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи на държавата 
членка по произход оценяват поне 
веднъж годишно как лицето, 
обслужващо кредити, изпълнява 
изискванията, посочени в член 5, 
параграф 1, букви б) – дд).



PE645.006v01-00 152/177 AM\1195240BG.docx

BG

Or. en

Изменение 427
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
разпоредби за установяването на 
подходящи административни наказания 
и корективни мерки, приложими най-
малко в следните ситуации:

1. Без да се засяга правото им да 
определят наказателноправни 
санкции, държавите членки определят 
разпоредби за установяването на 
подходящи административни наказания 
и корективни мерки, приложими най-
малко в следните ситуации:

Or. en

Изменение 428
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) лицето, обслужващо кредити, не 
сключва договор за възлагане на 
дейности на външни подизпълнители 
или прави това в нарушение на 
разпоредбите за транспониране на 
член 10, или доставчикът на кредитни 
услуги, на когото са били възложени 
дейностите, извършва тежко нарушение 
на приложимите правни норми, 
включително националното 
законодателство за транспониране на 
настоящата директива;

a) лицето, обслужващо кредити, не 
отговаря на изискването, предвидено 
в националните мерки за 
транспониране на член 9 от 
настоящата директива, или сключва 
договор за възлагане на дейности на 
външни подизпълнители в нарушение 
на разпоредбите за транспониране на 
член 10, или доставчикът на кредитни 
услуги, на когото са били възложени 
дейностите, извършва тежко нарушение 
на приложимите правни норми, 
включително националното 
законодателство за транспониране на 
настоящата директива;
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Or. en

Изменение 429
Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) управленските процедури и 
механизмите за вътрешен контрол на 
лицето, обслужващо кредити, не 
гарантират зачитането на правата на 
кредитополучателя и спазването на 
правилата за защита на личните данни;

б) управленските процедури и 
механизмите за вътрешен контрол на 
купувача на кредити или на лицето, 
обслужващо кредити, не гарантират 
зачитането на правата на 
кредитополучателя и спазването на 
правилата за защита на личните данни;

Or. en

Изменение 430
Франсис Фицджералд

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) политиката, прилагана от лицето, 
обслужващо кредити, не осигурява 
подходящото третиране на 
кредитополучателите съгласно 
предвиденото в член 5, параграф 1, 
буква г);

в) политиката, прилагана от лицето, 
обслужващо кредити, или от купувача 
на кредити, не осигурява подходящото 
третиране на кредитополучателите 
съгласно предвиденото в член 5, 
параграф 1, буква г);

Or. en

Изменение 431
Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) политиката, прилагана от лицето, 
обслужващо кредити, не осигурява 
подходящото третиране на 
кредитополучателите съгласно 
предвиденото в член 5, параграф 1, 
буква г);

в) политиката, прилагана от 
купувача на кредити или от лицето, 
обслужващо кредити, не осигурява 
подходящото третиране на 
кредитополучателите съгласно 
предвиденото в член 5, параграф 1, 
буква г);

Or. en

Изменение 432
Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) вътрешните процедури на 
лицето, обслужващо кредити, не 
успяват да осигурят завеждането и 
разглеждането на жалбите на 
кредитополучателите съгласно 
задълженията, предвидени в 
националните мерки за транспониране 
на настоящата директива;

г) вътрешните процедури на 
купувача на кредити или на лицето, 
обслужващо кредити, не успяват да 
осигурят завеждането и разглеждането 
на жалбите на кредитополучателите 
съгласно задълженията, предвидени в 
националните мерки за транспониране 
на настоящата директива;

Or. en

Изменение 433
Пиерникола Педичини, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква жa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) кредитната институция не 
съобщава информацията, предвидена 
в националните мерки за 
транспониране на член 13 от 
настоящата директива, само веднъж 
и след финализиране на 
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прехвърлянето на договора за кредит;

Or. en

Изменение 434
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква жa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) купувачът на кредити не 
отговаря на изискванията, 
предвидени в националните мерки за 
транспониране на член -13 от 
настоящата директива;

Or. en

Изменение 435
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква жб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) купувачът на кредити не 
отговаря на изискванията по 
отношение на извършването на 
дейност, предвидени в националните 
мерки за транспониране на член 6а от 
настоящата директива;

Or. en

Изменение 436
Ернест Уртасун
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от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква жв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) кредитната институция не 
съобщава информацията, предвидена 
в националните мерки за 
транспониране на член 13 от 
настоящата директива;

Or. en

Изменение 437
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква жг (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жг) кредитната институция не 
отговаря на изискванията, 
предвидени в националните мерки за 
транспониране на член -13 от 
настоящата директива;

Or. en

Изменение 438
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква жд (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жд) кредитната институция не 
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отговаря на изискванията по 
отношение на извършването на 
дейност, предвидени в националните 
мерки за транспониране на член 6а от 
настоящата директива;

Or. en

Изменение 439
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква же (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

же) лицето, обслужващо кредити, 
допуска едно или повече лица, които 
не отговарят на изискванията по 
член 5, параграф 1, буква б), да станат 
или останат членове на 
управителния или административния 
орган;

Or. en

Изменение 440
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква жж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жж) лицето, обслужващо кредити, 
не отговаря на изискванията, 
предвидени в националните мерки за 
транспониране на член 35 от 
настоящата директива;

Or. en
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Изменение 441
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Хонас Фернандес

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква жз (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жз) лицето, обслужващо кредити, 
или доставчикът на кредитни услуги 
не отговаря на изискванията по 
отношение на извършването на 
дейност, предвидени в националните 
мерки за транспониране на член 6а от 
настоящата директива;

Or. en

Изменение 442
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) отмяна на лиценза за 
осъществяване на дейност като лице, 
обслужващо кредити;

a) отнемане на лиценза за 
осъществяване на дейност като лице, 
обслужващо кредити;

Or. en

Изменение 443
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение
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4. Държавите членки гарантират, че 
когато определят вида на 
административните наказания или 
другите корективни мерки, както и 
размера на административните 
имуществени санкции, компетентните 
органи отчитат всички изброени по-
долу обстоятелства, според случая:

4. Държавите членки гарантират, че 
когато определят вида на 
административните наказания или 
другите корективни мерки, както и 
размера на административните 
имуществени санкции, компетентните 
органи отчитат съответните 
обстоятелства, включително следните:

Or. en

Изменение 444
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато разпоредбите по 
параграф 1 се прилагат по отношение 
на юридически лица, държавите членки 
гарантират също така, че компетентните 
органи прилагат посочените в 
параграф 2 административни наказания 
и корективни мерки спрямо членовете 
на управителния или административния 
орган и други физически лица, които 
съгласно националното законодателство 
носят отговорност за нарушението.

5. Държавите членки гарантират 
също така, че компетентните органи 
прилагат посочените в параграф 2 
административни наказания и 
корективни мерки спрямо членовете на 
управителния или административния 
орган и други физически лица, които 
съгласно националното законодателство 
носят отговорност за нарушението.

Or. en

Изменение 445
Пиерникола Педичини, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за директива
Член 22 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки гарантират, че 
преди да вземат решение за налагане на 
административните наказания или 

6. Държавите членки гарантират, че 
преди да вземат решение за налагане на 
административните наказания или 
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корективните мерки по параграф 2 от 
настоящия член, компетентните органи 
дават възможност на съответното лице, 
обслужващо кредити, купувач на 
кредити или съответно определения в 
съответствие с член 17 негов 
представител да бъдат изслушани.

корективните мерки по параграф 2 от 
настоящия член, компетентните органи 
дават възможност на съответното лице, 
обслужващо кредити, или купувач на 
кредити да бъдат изслушани. Преди да 
вземе решение компетентният орган 
уведомява в писмена форма 
обслужващото лице и 
заинтересованите кредитори за 
съществуването на такова 
производство.

Or. en

Изменение 446
Димитриос Пападимулис, Мат Карти
от името на групата GUE/NGL

Предложение за директива
Член 22a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22a
Правила за поведение за лицата, 

обслужващи кредити, и купувачите 
на кредити

1. Лицата, обслужващи кредити, и 
купувачите на кредити действат 
добросъвестно, третират 
справедливо потребителите и 
зачитат неприкосновеността на 
техния личен живот.
2. Забранени са следните практики: 
a) предоставянето на подвеждаща 
информация на потребителите;
б) тормоз на потребителите, 
включително съобщаване на 
информация за дълга на потребителя 
на неговия работодател, семейство, 
приятели и съседи; 
в) налагането на такси и санкции на 
потребителите, надхвърлящи 
разходите, свързани пряко с 
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управлението на дълга.
Държавите членки поставят таван 
на таксите и санкциите, посочени в 
буква в), съгласно принципите на 
справедливост, рационалност и 
пропорционалност. 

Or. en

Изменение 447
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Or. en

Изменение 448
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 заличава се
Изпълнение
1. Държавите членки гарантират, че 
обезпечението може да бъде 
реализирано чрез механизма за 
ускорено извънсъдебнo изпълнение по 
обезпеченията.
2.
За всеки вид право на обезпечение и 
обезпечение държавите членки 
предвиждат най-малко една или и 
двете посочени по-долу процедури за 
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реализиране на обезпечението по 
параграф 1:
a) публичен търг;
б) частна продажба.
За всяка от тези процедури 
държавите членки могат да 
предвидят назначаването по 
целесъобразност на нотариус, съдебен 
изпълнител или друго длъжностно 
лице за гарантиране на ефикасното и 
бързо разпределение на приходите от 
продажбата и прехвърлянето на 
обезпечението на приобретателя или 
за защита на правата на 
кредитополучателя.
3. Когато държавите членки са 
установили процедура за извънсъдебно 
изпълнение посредством усвояване, 
правото на кредитора да задържи 
актива — до пълното или частично 
удовлетворяване на задълженията на 
кредитополучателя – стопански 
субект, се урежда в приложимото 
законодателство на всяка държава 
членка. Държавите членки 
гарантират, че в случай на усвояване 
положителната разлика, която 
трябва да бъде изплатена на 
кредитополучателя – стопански 
субект, е разликата между 
непогасената сума по договора за 
обезпечен кредит и оценката на 
актива.
4. За целите на реализирането по 
параграф 2, държавите членки 
гарантират, че кредиторът 
организира оценка на активите, за да 
се определи минималната цена при 
публичен търг и частна продажба, и 
че са спазени следните условия:
a) кредиторът и 
кредитополучателят – стопански 
субект са постигнали съгласие за 
назначения оценител;
б) оценката се извършва от независим 
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оценител;
в) оценката е справедлива и 
реалистична;
г) оценката се извършва специално за 
целите на реализиране на 
обезпечението след настъпване на 
изпълнителното събитие;
д) кредитополучателят – стопански 
субект има право да оспори съдебно 
оценката в съответствие с член 29.
5. За целите на буква а), в случай че 
страните не могат да постигнат 
съгласие при избора на оценител за 
реализиране на обезпечението по 
параграф 2, оценителят се назначава 
с решение на съда в съответствие с 
националното законодателство на 
държавата членка, в която е 
установен или пребивава 
кредитополучателят – стопански 
субект.

Or. en

Изменение 449
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25 заличава се
Публичен търг
1. Държавите членки гарантират, че 
реализирането на обезпечението чрез 
публичен търг се провежда при 
следните условия:
a) кредиторът е оповестил публично 
времето и мястото за провеждане на 
публичния търг най-малко 10 дни 
преди търга;
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б) кредиторът е положил подходящи 
усилия, за да привлече най-голям брой 
потенциални купувачи;
в) кредиторът е уведомил 
кредитополучателя – стопански 
субект и всяка трета страна, 
притежаваща участие или право 
върху актива, за публичния търг, 
включително времето и мястото на 
неговото провеждане, най-малко 10 
дни преди търга;
г) преди публичния търг е била 
направена оценка на актива;
д) минималната цена на актива е 
най-малко равна на оценъчната 
стойност, определена преди 
публичния търг;
е) активът може да бъде продаден с 
намаление от не повече от 20% от 
оценъчната стойност, когато са 
изпълнени следните две условия:
i) по време на публичния търг не са 
получени оферти от купувачи 
съгласно изискванията, посочени в 
букви д) и е);
ii) налице е опасност от 
непосредствено влошаване на 
състоянието на актива.
2. Когато активът не е бил продаден 
чрез публичен търг, държавите 
членки могат да предвидят 
обезпечението да бъде реализирано 
чрез частна продажба.
3. Когато държавите членки са 
предвидили провеждането на втори 
публичен търг, се прилагат букви а) — 
д) от параграф 1, като активът може 
да бъде продаден с допълнително 
намаление, определено от държавите 
членки.

Or. en
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Изменение 450
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 заличава се
Частна продажба
1. Държавите членки гарантират, че 
реализирането на обезпечението чрез 
частна продажба се провежда при 
следните условия:
a) кредиторът е положил подходящи 
усилия, включително подходяща 
публична реклама, за да привлече най-
голям брой потенциални купувачи;
б) кредиторът е уведомил 
кредитополучателя – стопански 
субект и всяка съответна трета 
страна, притежаваща участие или 
право върху актива, за намерението 
си да продаде актива, най-малко 10 
дни преди предлагането на актива за 
продажба;
в) преди частната продажба е била 
направена оценка на актива и/или 
публичен търг в съответствие с 
член 25, параграф 1, буква в);
г) ориентировъчната цена на актива 
е най-малко равна на стойността, 
установена при посочената в буква в) 
оценка, към момента на предлагането 
на актива за частна продажба;
д) активът може да бъде продаден с 
намаление от не повече от 20% от 
стойността, когато са изпълнени 
следните две условия:
i) в рамките на 30 дни не са получени 
оферти от купувачи съгласно 
изискванията, посочени в букви г) и д);
ii) налице е опасност от 
непосредствено влошаване на 
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състоянието на актива.
2. Когато активът не е бил продаден 
чрез частна продажба в рамките на 
30 дни от предлагането на актива за 
продажба, държавите членки 
гарантират, че кредиторът 
рекламира публично продажбата за 
допълнителен период от най-малко 30 
дни, преди да сключи каквато и да 
било продажба.
3. Когато държавите членки са 
предвидили провеждането на втора 
частна продажба, се прилагат букви 
а) – г) от параграф 1, като активът 
може да бъде продаден с 
допълнително намаление, определено 
от държавите членки.

Or. en

Изменение 451
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 заличава се
Конкуриращи се права на обезпечение
Държавите членки предвиждат, че 
йерархията на конкуриращите се 
права върху едно обезпечение не се 
нарушават от изпълнението на едно 
от тези права по силата на 
националните разпоредби за 
транспониране на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 452
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Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се
Право на оспорване на изпълнението
Държавите членки гарантират, че 
кредитополучателят – стопански 
субект има право да оспори 
използването на механизма за 
ускорено извънсъдебнo изпълнение по 
обезпеченията пред национален съд, 
когато продажбата на активите, 
предоставени като обезпечение, не е 
била проведена в съответствие с 
националните разпоредби за 
транспониране на член 24, параграф 3 
и членове 25 и 26 или оценката на 
активите не е била извършена в 
съответствие с националните 
разпоредби за транспониране на 
член 24, параграф 4.

Or. en

Изменение 453
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 заличава се
Възстановяване на размера на 
превишението
Държавите членки гарантират, че 
кредиторът е длъжен да заплати на 
кредитополучателя – стопански 
субект всяка положителна разлика 
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между непогасената сума по договора 
за обезпечен кредит и приходите от 
продажбата на актива.

Or. en

Изменение 454
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
Уреждане на непогасената сума
Без да се засягат членове 19 — 23 от 
Директива (ЕС) 20XX/XX на 
Европейския парламент и на 
Съвета41, когато сумата, получена 
чрез използването на механизма за 
ускорено извънсъдебнo изпълнение по 
обезпеченията, е по-малка от 
непогасената сума по договора за 
обезпечен кредит, държавите членки 
могат да предвидят всички 
задължения по договора да бъдат 
уредени в съответствие с 
приложимото национално 
законодателство.
_________________
41 Директива (ЕС) …/…. на 
Европейския парламент и на Съвета 
от […] г. относно рамки за 
превантивно преструктуриране, 
предоставяне на втори шанс и мерки 
за повишаване на ефективността на 
процедурите за преструктуриране, 
несъстоятелност и опрощаване на 
задължения и за изменение на 
Директива 2012/30/ЕС (OВ L […], […], 
стр. […]).

Or. en
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Изменение 455
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 заличава се
Прехвърляне на договори за обезпечен 
кредит на трети страни
Държавите членки гарантират, че 
когато договор за обезпечен кредит, в 
който е предвидено правото на 
ускорено извънсъдебнo изпълнение по 
обезпеченията, се прехвърля от 
кредитната институция или 
нейното дъщерно дружество на 
трета страна, тази трета страна 
придобива правото да използва, в 
случай на неизпълнение на 
кредитополучател – стопански 
субект, този механизъм за ускорено 
извънсъдебнo изпълнение по 
обезпеченията при същите условия 
както кредитната институция.

Or. en

Изменение 456
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 заличава се
Производства по преструктуриране и 
несъстоятелност
1. Настоящата директива не засяга 
действието на Директива (ЕС) 
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20XX/XX на Европейския парламент и 
на Съвета42.
2. Държавите членки гарантират, че 
при образуване на производство по 
несъстоятелност на 
кредитополучател – стопански 
субект реализирането на 
обезпечението в съответствие с 
националното законодателство за 
транспониране на настоящата 
директива е възможно единствено 
ако приложимото национално 
законодателство не предвижда 
спиране на индивидуалните 
производства за принудително 
изпълнение.
_________________
42 Директива (ЕС) …/…. на 
Европейския парламент и на Съвета 
от […] г. относно рамки за 
превантивно преструктуриране, 
предоставяне на втори шанс и мерки 
за повишаване на ефективността на 
процедурите за преструктуриране, 
несъстоятелност и опрощаване на 
задължения и за изменение на 
Директива 2012/30/ЕС (OВ L […], […], 
стр. […]).

Or. en

Изменение 457
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33 заличава се
Събиране на данни
1. Държавите членки и при 
кредитните институции — 
компетентните органи, които 
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упражняват надзор върху тях, 
ежегодно събират информация от 
кредиторите относно броя на 
договорите за обезпечен кредит, по 
отношение на които е приложен 
механизмът за ускорено изпълнение 
по обезпеченията, и сроковете за 
това изпълнение.
2. Държавите членки и при 
кредитните институции — 
компетентните органи, които 
упражняват надзор върху тях, 
ежегодно събират от кредиторите 
следната информация:
a) броя на производствата, 
образувани, висящи и приключени по 
силата на националните разпоредби 
за транспониране на настоящата 
директива, включително:
i) броя на производствата по 
отношение на движими активи,
ii) броя на производствата по 
отношение на недвижими активи.
б) продължителността на 
производствата — от уведомлението 
до приключването, според вида на 
реализирането (публична продажба, 
частна продажба или усвояване);
в) средните разходи за всяко 
производство, в евро;
г) процента приключили 
производства.
3. Държавите членки обобщават 
данните, посочени в параграф 2, и въз 
основа на тях изготвят 
статистически данни за цялата 
календарна година, започваща от 
ДАТА [Служба за публикации: моля 
въведете дата 1 януари след 
приемането на настоящия акт].
4. Посочените в първата алинея 
статистически данни се съобщават 
на Комисията ежегодно и до 31 март 
на календарната година, следваща 
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годината, за която са събрани данни.

Or. en

Изменение 458
Енгин Ероглу, Моника Семедо

Предложение за директива
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34 заличава се
Изменение на договор за кредит
Без да се засягат задълженията за 
информиране на потребителя 
съгласно Директива 2014/17/ЕС, 
Директива 2008/48/ЕО и Директива 
93/13/ЕИО, държавите членки 
гарантират, че преди сроковете и 
условията на договора за кредит да 
бъдат променени по взаимно съгласие 
или по силата на закона, кредиторът 
предоставя на потребителя следната 
информация:
a) ясно и изчерпателно описание на 
предложените промени;
б) график за прилагането на тези 
промени;
в) основанията за обжалване, които 
потребителят може да посочи по 
отношение на тези промени;
г) срокът за подаване на такава 
жалба;
д) наименование и адрес на 
компетентния орган, до когото тази 
жалба може да бъде подадена.

Or. en

Обосновка

Следва да се заличат, тъй като в противен случай задълженията биха се прилагали 
дори за малки, незначителни или несъществени изменения. Освен това задълженията 
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на кредиторите за прозрачност/информация към потребителите преди и дори по 
време на договора за кредит вече са достатъчно регулирани в друго по-конкретно 
законодателство (например Директива 2008/48/ЕО, Директива 2014/17/ЕС, 
Директива 93/13/ЕИО). Предложеният текст всъщност ще наложи прекомерна и 
ненужна тежест върху кредитора.

Изменение 459
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 34 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат задълженията за 
информиране на потребителя съгласно 
Директива 2014/17/ЕС, Директива 
2008/48/ЕО и Директива 93/13/ЕИО, 
държавите членки гарантират, че преди 
сроковете и условията на договора за 
кредит да бъдат променени по взаимно 
съгласие или по силата на закона, 
кредиторът предоставя на потребителя 
следната информация:

Без да се засягат задълженията за 
информиране на потребителя съгласно 
Директива 2014/17/ЕС, Директива 
2008/48/ЕО, Директива 93/13/ЕИО и 
задълженията по член 2а от 
настоящата директива, държавите 
членки гарантират, че преди сроковете и 
условията на кредиторските права по 
договора за кредит или на самия 
договор за кредит да бъдат променени 
по взаимно съгласие или по силата на 
закона, кредиторът предоставя на 
потребителя следната информация:

Or. en

Изменение 460
Маркус Фербер

Предложение за директива
Член 34 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат задълженията за 
информиране на потребителя съгласно 
Директива 2014/17/ЕС, Директива 
2008/48/ЕО и Директива 93/13/ЕИО, 
държавите членки гарантират, че преди 
сроковете и условията на договора за 

Без да се засягат задълженията за 
информиране на потребителя съгласно 
Директива 2014/17/ЕС, Директива 
2008/48/ЕО и Директива 93/13/ЕИО, 
държавите членки гарантират, че преди 
сроковете и условията на договора за 
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кредит да бъдат променени по взаимно 
съгласие или по силата на закона, 
кредиторът предоставя на потребителя 
следната информация:

кредит да бъдат съществено променени 
по взаимно съгласие или по силата на 
закона, кредиторът предоставя на 
потребителя следната информация:

Or. en

Обосновка

За да се избегнат ненужни административни тежести, изискванията да се 
информира клиентът следва да се задействат само в случай на съществена промяна 
на реда и условията на договор за кредит.

Изменение 461
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 34 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ясно и изчерпателно описание на 
предложените промени;

a) ясно и изчерпателно описание на 
предложените промени и 
необходимостта от съгласие на 
кредитополучателя или, когато е 
приложимо, на промените, направени 
по силата на закона;

Or. en

Изменение 462
Енгин Ероглу, Луис Гарикано, Моника Семедо

Предложение за директива
Член 34 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ясно и изчерпателно описание 
на предложените промени;

a) ясно описание на предложените 
промени;

Or. en
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Обосновка

Кратките уведомления са по-лесни за разбиране от потребителите, отколкото 
дългите.

Изменение 463
Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) самоличността на лицето, 
обслужващо кредити;

a) самоличността на лицето, 
обслужващо кредити, и ако е 
приложимо, на купувача на кредити, 
на когото то предоставя услугата;

Or. en

Изменение 464
Енгин Ероглу, Луис Гарикано, Моника Семедо

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставянето на информация на 
физически лица относно обработването 
на лични данни и обработването на 
такива лични данни, както и всяко друго 
обработване на лични данни за целите 
на настоящата директива се извършва в 
съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 
и Регламент (ЕО) № 45/2001.

Предоставянето на информация на 
физически лица относно обработването 
на лични данни и обработването на 
такива лични данни, както и всяко друго 
обработване на лични данни за целите 
на настоящата директива се извършва в 
съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 
и Регламент (ЕО) № 45/2001. 
Събирането на вземания е правно 
основание за съхраняването и 
обработването на данни.

Or. en

Изменение 465
Мат Карти
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Предложение за директива
Член 37а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37a
Неправомерна държавна помощ

Комисията разследва дали миналата 
продажба на договори за кредит от 
кредитни институции, които са 
изцяло или частично държавна 
собственост, на купувачи на кредити, 
които са получили специални данъчни 
предимства, може да е 
представлявала неправомерна 
държавна помощ.

Or. en

Изменение 466
Мат Карти, Димитриос Пападимулис

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията извършва оценка на 
настоящата директива пет години след 
влизането ѝ в сила и представя 
основните констатации от нея в доклад 
до Европейския парламент, Съвета и 
Европейския икономически и социален 
комитет.

1. Комисията извършва оценка на 
настоящата директива две години след 
влизането ѝ в сила и представя 
основните констатации от нея в доклад 
до Европейския парламент, Съвета и 
Европейския икономически и социален 
комитет.

Or. en

Изменение 467
Мат Карти

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В оценката на въздействието 
на Комисията, извършена преди 
предложението за настоящата 
директива, не е взето под внимание 
въздействието на директивата върху 
правата на човека на гражданите на 
ЕС съгласно Хартата на основните 
права. Транспонирането на тази 
директива трябва да бъде забавено до 
изготвянето от Комисията на нова 
оценка, при която се отчита 
въздействието на настоящата 
директива върху Хартата на 
основните права на гражданите на 
ЕС.

Or. en

Изменение 468
Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В оценката се оценяват, наред 
с другото, неразумни практики на 
кредитиране от кредитори, 
изпълнението на мерки за 
преструктуриране по член 12а и 
нарушения на правата на 
потребителите чрез продажбата на 
договори за кредит на вторичния 
пазар. В нея се обръща особено 
внимание на положението на 
уязвимите длъжници, като например 
лица от групи с ниски доходи.

Or. en


