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Pozměňovací návrh 204
Matt Carthy

Návrh směrnice
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá [návrh 
Komise].

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Obrovské množství úvěrů v selhání 
je důsledkem finančních potíží, v nichž se 
nacházejí milióny občanů EU, 
a nadměrně zadlužených domácností. 
Hlavními příčinami této předluženosti 
soukromé sféry jsou nezodpovědné 
úvěrové aktivity, spekulativní bubliny na 
trhu s nemovitostmi a nedostatek opatření 
pro včasné rozpoznání ohrožených 
domácností. Finanční potíže zadlužených 
domácností nejenže ohrožují stabilitu 
finančního systému, ale představují 
především individuální lidské tragédie, 
kterým je třeba zabránit všemi prostředky. 
Existují důkazy o nesprávných postupech 
obsluhovatelů úvěrů, obtěžování 
a zastrašování, včetně případů dlužníků, 
kteří uvádějí, že jsou nuceni hradit splátky 
přesahující jejich možnosti. Toto odvětví 
není ve všech členských státech 
dostatečně regulováno a regulace se často 
ukazuje jako nedostatečná.

Or. en
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Pozměňovací návrh 206
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Zpětné získání finančního 
kolaterálu v případě hypotečních úvěrů se 
dotýká práva na pomoc v oblasti bydlení 
a důstojný život pro všechny, kteří nemají 
dostatečné zdroje, která jsou zakotvená 
v Listině základních práv EU, stejně jako 
ústavních práv souvisejících s bydlením 
existujících v mnoha členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) Zneužívání, k němuž dochází na 
některých trzích, zakládá potřebu 
vytvoření kodexu chování s přísnými 
pravidly pro obsluhovatele úvěrů a kupce 
úvěrů, aby se zabránilo klamavým 
praktikám, obtěžování nebo porušování 
práv spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1d) Monitorování reakce trhu na nový 
rámec bude vyžadovat další 
transparentnost. Evropský orgán pro 
bankovnictví zřídí a vede veřejný rejstřík 
obsahující dostupné údaje o fungujících 
subjektech a počtu a objemu operací.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Integrovaný finanční systém zvýší 
odolnost hospodářské a měnové unie vůči 
negativním otřesům, neboť usnadní 
soukromé sdílení přeshraničních rizik, 
čímž zároveň sníží potřebu veřejného 
sdílení rizik. Aby se dosáhlo těchto cílů, 
měla by Unie dokončit bankovní unii 
a dále rozvíjet unii kapitálových trhů 
(CMU). Řešení velkého množství úvěrů 
v selhání a jejich případného nahromadění 
v budoucnu je důležité pro dokončení 
bankovní unie, neboť je to nezbytné pro 
zajištění hospodářské soutěže v bankovním 
sektoru, zachování finanční stability 
a podporu úvěrování, aby v Unii vznikala 
pracovní místa a docházelo k růstu.

(2) Řešení velkého množství úvěrů 
v selhání a jejich případného nahromadění 
v budoucnu je důležité pro dokončení 
bankovní unie, neboť je to rozhodující pro 
zajištění hospodářské soutěže v bankovním 
sektoru a zachování finanční stability.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Derk Jan Eppink
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Integrovaný finanční systém zvýší 
odolnost hospodářské a měnové unie vůči 
negativním otřesům, neboť usnadní 
soukromé sdílení přeshraničních rizik, 
čímž zároveň sníží potřebu veřejného 
sdílení rizik. Aby se dosáhlo těchto cílů, 
měla by Unie dokončit bankovní unii 
a dále rozvíjet unii kapitálových trhů 
(CMU). Řešení velkého množství úvěrů 
v selhání a jejich případného nahromadění 
v budoucnu je důležité pro dokončení 
bankovní unie, neboť je to nezbytné pro 
zajištění hospodářské soutěže v bankovním 
sektoru, zachování finanční stability 
a podporu úvěrování, aby v Unii vznikala 
pracovní místa a docházelo k růstu.

(2) Integrovaný finanční systém zvýší 
odolnost hospodářské a měnové unie vůči 
negativním otřesům, neboť usnadní 
soukromé sdílení přeshraničních rizik, 
čímž zároveň sníží potřebu veřejného 
sdílení rizik. Aby se dosáhlo těchto cílů, 
měla by Unie dokončit bankovní unii 
a dále rozvíjet unii kapitálových trhů 
(CMU). Řešení velkého množství úvěrů 
v selhání a jejich případného nahromadění 
v budoucnu je důležité pro posílení 
bankovní unie tím, že všechny členské 
státy před dokončením bankovní unie 
očistí rozvahy bank, neboť je to nezbytné 
pro zajištění hospodářské soutěže 
v bankovním sektoru, zachování finanční 
stability a podporu úvěrování, aby v Unii 
vznikala pracovní místa a docházelo 
k růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Engin Eroglu, Olivier Chastel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Integrovaný finanční systém zvýší 
odolnost hospodářské a měnové unie vůči 
negativním otřesům, neboť usnadní 
soukromé sdílení přeshraničních rizik, 
čímž zároveň sníží potřebu veřejného 
sdílení rizik. Aby se dosáhlo těchto cílů, 
měla by Unie dokončit bankovní unii 
a dále rozvíjet unii kapitálových trhů 
(CMU). Řešení velkého množství úvěrů 
v selhání a jejich případného nahromadění 
v budoucnu je důležité pro dokončení 
bankovní unie, neboť je to nezbytné pro 

(2) Integrovaný finanční systém zvýší 
odolnost hospodářské a měnové unie vůči 
negativním otřesům, neboť usnadní 
soukromé sdílení přeshraničních rizik, 
čímž zároveň sníží potřebu veřejného 
sdílení rizik. Aby se dosáhlo těchto cílů, 
měla by Unie dokončit bankovní unii 
a dále rozvíjet unii kapitálových trhů 
(CMU). Řešení velkého množství úvěrů 
v selhání a jejich případného nahromadění 
v budoucnu je důležité pro posílení 
bankovní unie, neboť je to nezbytné pro 
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zajištění hospodářské soutěže v bankovním 
sektoru, zachování finanční stability 
a podporu úvěrování, aby v Unii vznikala 
pracovní místa a docházelo k růstu.

zajištění hospodářské soutěže v bankovním 
sektoru, zachování finanční stability 
a podporu úvěrování, aby v Unii vznikala 
pracovní místa a docházelo k růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Markus Ferber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V červenci 2017 Rada ve svém 
„Akčním plánu k řešení úvěrů v selhání 
v Evropě“25 vyzvala různé instituce, aby 
přijaly příslušná opatření s cílem dále řešit 
vysoký počet úvěrů v selhání v Unii. Akční 
plán stanoví komplexní přístup, který se 
zaměřuje na kombinaci doplňujících 
opatření politiky ve čtyřech oblastech: i) 
bankovní dohled a regulace, ii) reforma 
rámců pro restrukturalizaci, insolvenci 
a vymáhání dluhů, iii) rozvoj sekundárních 
trhů pro klasifikovaná aktiva a iv) podpora 
restrukturalizace bankovního systému. 
Opatření v těchto oblastech se mají 
přijímat na vnitrostátní úrovni a tam, kde to 
bude vhodné, na úrovni Unie. Komise 
oznámila podobný záměr ve svém „Sdělení 
o dokončení bankovní unie“ ze dne 11. 
října 201726, v němž se požaduje 
komplexní balíček pro řešení úvěrů 
v selhání v Unii.

(3) V červenci 2017 Rada ve svém 
„Akčním plánu k řešení úvěrů v selhání 
v Evropě“25 vyzvala různé instituce, aby 
přijaly příslušná opatření s cílem dále řešit 
vysoký počet úvěrů v selhání v Unii, 
zabránit hromadění nových úvěrů 
v selhání a tomu, aby představovaly rizika 
ohrožující finanční stabilitu. Akční plán 
stanoví komplexní přístup, který se 
zaměřuje na kombinaci doplňujících 
opatření politiky ve čtyřech oblastech: i) 
bankovní dohled a regulace, ii) reforma 
rámců pro restrukturalizaci, insolvenci 
a vymáhání dluhů, iii) rozvoj sekundárních 
trhů pro klasifikovaná aktiva a iv) podpora 
restrukturalizace bankovního systému. 
Opatření v těchto oblastech se mají 
přijímat na vnitrostátní úrovni a tam, kde to 
bude vhodné, na úrovni Unie. Komise 
oznámila podobný záměr ve svém „Sdělení 
o dokončení bankovní unie“ ze dne 11. 
října 201726, v němž se požaduje 
komplexní balíček pro řešení úvěrů 
v selhání v Unii.

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

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

26 Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropské centrální bance, Evropskému 

26 Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropské centrální bance, Evropskému 
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hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů o dokončení bankovní 
unie, COM(2017) 592 final, 11.10.2017.

hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů o dokončení bankovní 
unie, COM(2017) 592 final, 11.10.2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V červenci 2017 Rada ve svém 
„Akčním plánu k řešení úvěrů v selhání 
v Evropě“25 vyzvala různé instituce, aby 
přijaly příslušná opatření s cílem dále řešit 
vysoký počet úvěrů v selhání v Unii. Akční 
plán stanoví komplexní přístup, který se 
zaměřuje na kombinaci doplňujících 
opatření politiky ve čtyřech oblastech: i) 
bankovní dohled a regulace, ii) reforma 
rámců pro restrukturalizaci, insolvenci 
a vymáhání dluhů, iii) rozvoj sekundárních 
trhů pro klasifikovaná aktiva a iv) podpora 
restrukturalizace bankovního systému. 
Opatření v těchto oblastech se mají 
přijímat na vnitrostátní úrovni a tam, kde to 
bude vhodné, na úrovni Unie. Komise 
oznámila podobný záměr ve svém „Sdělení 
o dokončení bankovní unie“ ze dne 11. 
října 201726, v němž se požaduje 
komplexní balíček pro řešení úvěrů 
v selhání v Unii.

(3) V červenci 2017 Rada ve svém 
„Akčním plánu k řešení úvěrů v selhání 
v Evropě“25 vyzvala různé instituce, aby 
přijaly příslušná opatření s cílem dále řešit 
vysoký počet úvěrů v selhání v Unii 
a zabránit dlouhodobému nárůstu úvěrů 
v selhání v budoucnu. Akční plán stanoví 
komplexní přístup, který se zaměřuje na 
kombinaci doplňujících opatření politiky 
ve čtyřech oblastech: i) bankovní dohled 
a regulace, ii) reforma rámců pro 
restrukturalizaci, insolvenci a vymáhání 
dluhů, iii) rozvoj sekundárních trhů pro 
klasifikovaná aktiva a iv) podpora 
restrukturalizace bankovního systému. 
Opatření v těchto oblastech se mají 
přijímat na vnitrostátní úrovni a tam, kde to 
bude vhodné, na úrovni Unie. Komise 
oznámila podobný záměr ve svém „Sdělení 
o dokončení bankovní unie“ ze dne 11. 
října 201726, v němž se požaduje 
komplexní balíček pro řešení úvěrů 
v selhání v Unii.

_________________ _________________
25 11. července 2017, 
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-
non-performing-loans/pdf.

25 11. července 2017, 
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-
non-performing-loans/pdf.

26 Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropské centrální bance, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů o dokončení bankovní 

26 Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropské centrální bance, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů o dokončení bankovní 
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unie, COM(2017) 592 final, 11.10.2017. unie, COM(2017) 592 final, 11.10.2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V procesu vytváření 
makroobezřetnostních přístupů 
k předcházení vzniku systémových rizik, 
která jsou spojena s úvěry v selhání, 
vypracuje Evropská rada pro systémová 
rizika vhodné makroobezřetnostní normy 
vztahující se na jiné finanční instituce 
působící na sekundárním trhu pro úvěry 
v selhání a zajistí nad těmito institucemi 
odpovídající dohled. Uvedená regulační 
opatření budou zajišťovat, aby tyto 
instituce musely splňovat stejné normy 
jako banky, včetně norem ve vztahu 
k obezřetnostním požadavkům, 
požadavkům na zveřejňování 
a spravedlivému zacházení 
s vypůjčovateli. Tyto instituce jsou také 
vázány všemi příslušnými vnitrostátními 
a unijními požadavky v oblasti ochrany 
spotřebitelů, které mohou být použitelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Matt Carthy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Úvěrové instituce budou muset (5) Úvěrové instituce budou muset 
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odložit stranou dostatečné zdroje pro 
případ, že nové úvěry přestanou být 
spláceny, což by mohlo vytvořit vhodné 
pobídky pro řešení úvěrů v selhání v raném 
stadiu a zamezit jejich přílišnému 
nahromadění. Přestanou-li být úvěry 
spláceny, účinnější mechanismy vymáhání 
zajištěných úvěrů by úvěrovým institucím 
umožnily vymáhat tyto úvěry, na které se 
vztahují příslušné záruky pro 
vypůjčovatele. Pokud by objem úvěrů 
v selhání přesto příliš vzrostl – jak je tomu 
v současné době u některých úvěrových 
institucí a členských států – měly by mít 
úvěrové instituce možnost prodat je jiným 
subjektům na efektivních, 
konkurenceschopných a transparentních 
sekundárních trzích. Příslušné orgány 
úvěrových institucí jim při tom poskytnou 
pomoc na základě svých stávajících 
zvláštních bankovních pravomocí tzv. 
pilíře 2 podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/201327 
(CRR). Pokud se úvěry v selhání stanou 
značným a rozsáhlým problémem, členské 
státy mohou založit vnitrostátní společnosti 
spravující aktiva, nebo stanovit jiná 
alternativní opatření v rámci současných 
pravidel pro státní podporu a řešení krize 
bank.

odložit stranou dostatečné zdroje pro 
případ, že nové úvěry přestanou být 
spláceny, což by mohlo vytvořit vhodné 
pobídky pro řešení úvěrů v selhání v raném 
stadiu a zamezit jejich přílišnému 
nahromadění. Přestanou-li být úvěry 
spláceny, účinnější mechanismy vymáhání 
zajištěných úvěrů by úvěrovým institucím 
umožnily vymáhat tyto úvěry, na které se 
vztahují příslušné záruky pro 
vypůjčovatele, včetně právní ochrany proti 
vystěhování z hlavního sídla. Pokud by 
objem úvěrů v selhání přesto příliš vzrostl 
– jak je tomu v současné době u některých 
úvěrových institucí a členských států – 
měly by být úvěrové instituce motivovány, 
aby řešily jednotlivé úvěry v selhání 
individuálně. Tato směrnice 
neupřednostňuje žádné konkrétní nástroje 
pro snižování objemu úvěrů v selhání 
oproti ostatním a kombinace nástrojů či 
strategických omezujících faktorů pro 
konkrétní úvěrovou instituci je 
odpovědností jejího vedení, které při 
výběru uplatňuje vlastní posuzovací 
pravomoc. Příslušné orgány úvěrových 
institucí jim při tom poskytnou pomoc na 
základě svých stávajících zvláštních 
bankovních pravomocí tzv. pilíře 2 podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/201327 (CRR). Pokud se úvěry 
v selhání stanou značným a rozsáhlým 
problémem, členské státy mohou založit 
vnitrostátní společnosti spravující aktiva, 
nebo stanovit jiná alternativní opatření 
v rámci současných pravidel pro státní 
podporu a řešení krize bank.

_________________ _________________
27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 
o obezřetnostních požadavcích na úvěrové 
instituce a investiční podniky a o změně 
nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 
27.6.2013, s. 1).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 
o obezřetnostních požadavcích na úvěrové 
instituce a investiční podniky a o změně 
nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 
27.6.2013, s. 1).

Or. en
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Pozměňovací návrh 216
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Úvěrové instituce budou muset 
odložit stranou dostatečné zdroje pro 
případ, že nové úvěry přestanou být 
spláceny, což by mohlo vytvořit vhodné 
pobídky pro řešení úvěrů v selhání v raném 
stadiu a zamezit jejich přílišnému 
nahromadění. Přestanou-li být úvěry 
spláceny, účinnější mechanismy vymáhání 
zajištěných úvěrů by úvěrovým institucím 
umožnily vymáhat tyto úvěry, na které se 
vztahují příslušné záruky pro 
vypůjčovatele. Pokud by objem úvěrů 
v selhání přesto příliš vzrostl – jak je tomu 
v současné době u některých úvěrových 
institucí a členských států – měly by mít 
úvěrové instituce možnost prodat je jiným 
subjektům na efektivních, 
konkurenceschopných a transparentních 
sekundárních trzích. Příslušné orgány 
úvěrových institucí jim při tom poskytnou 
pomoc na základě svých stávajících 
zvláštních bankovních pravomocí tzv. 
pilíře 2 podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/201327 
(CRR). Pokud se úvěry v selhání stanou 
značným a rozsáhlým problémem, členské 
státy mohou založit vnitrostátní společnosti 
spravující aktiva, nebo stanovit jiná 
alternativní opatření v rámci současných 
pravidel pro státní podporu a řešení krize 
bank.

(5) Úvěrové instituce budou muset 
odložit stranou dostatečné zdroje pro 
případ, že nové úvěry přestanou být 
spláceny, což by mohlo vytvořit vhodné 
pobídky pro řešení úvěrů v selhání v raném 
stadiu a zamezit jejich přílišnému 
nahromadění. Přestanou-li být úvěry 
spláceny, účinnější mechanismy 
zajištěných úvěrů by úvěrovým institucím 
umožnily zavést komplexní strategii, která 
bude chránit vypůjčovatele v tísni, zajistí 
udržitelnost bankovního systému a na 
kterou se budou vztahovat silné a účinné 
záruky pro spotřebitele. Pokud by objem 
úvěrů v selhání přesto příliš vzrostl – jak je 
tomu v současné době u některých 
úvěrových institucí a členských států – 
úvěrové instituce nemají možnost prodat 
nebo převést na třetí strany splácené 
úvěrové smlouvy uzavřené se spotřebiteli. 
Pokud se úvěry v selhání stanou značným 
a rozsáhlým problémem, členské státy 
mohou založit vnitrostátní společnosti 
spravující aktiva, nebo stanovit jiná 
alternativní opatření v rámci současných 
pravidel pro státní podporu a řešení krize 
bank.

_________________
27 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 
června 2013 o obezřetnostních 
požadavcích na úvěrové instituce 
a investiční podniky a o změně nařízení 
(EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 
27.6.2013, s. 1).
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Or. en

Pozměňovací návrh 217
Matt Carthy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Tato směrnice by měla úvěrovým 
institucím umožnit lépe řešit úvěry, 
z nichž se stanou úvěry v selhání, 
zlepšením podmínek buď pro vymáhání 
kolaterálu použitého pro zajištění úvěru, 
nebo prodej úvěru třetím stranám. 
Zavedení urychleného vymáhání 
kolaterálu jako rychlého mechanismu pro 
zpětné získání záruční hodnoty by snížilo 
náklady na řešení úvěrů v selhání, a tím 
podpořilo úvěrové instituce i kupce úvěrů 
v selhání při zpětném získávání hodnoty. 
Když se úvěrové instituce potýkají 
s velkým nárůstem úvěrů v selhání 
a nedostatkem pracovníků nebo 
odborných poznatků pro jejich náležitou 
obsluhu, bylo by navíc jedním ze 
schůdných řešení buď zajišťovat obsluhu 
těchto úvěrů externě specializovaným 
obsluhovatelem úvěru, nebo převést 
úvěrovou smlouvu na kupce úvěrů, který 
má potřebnou odvahu podstoupit riziko 
a odborné zkušenosti, aby to zvládl.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(6) Tato směrnice by měla úvěrovým 
institucím umožnit lépe řešit úvěry, 
z nichž se stanou úvěry v selhání, 
zlepšením podmínek buď pro vymáhání 
kolaterálu použitého pro zajištění úvěru, 
nebo prodej úvěru třetím stranám. 
Zavedení urychleného vymáhání 
kolaterálu jako rychlého mechanismu pro 
zpětné získání záruční hodnoty by snížilo 
náklady na řešení úvěrů v selhání, a tím 
podpořilo úvěrové instituce i kupce úvěrů 
v selhání při zpětném získávání hodnoty. 
Když se úvěrové instituce potýkají 
s velkým nárůstem úvěrů v selhání 
a nedostatkem pracovníků nebo 
odborných poznatků pro jejich náležitou 
obsluhu, bylo by navíc jedním ze 
schůdných řešení buď zajišťovat obsluhu 
těchto úvěrů externě specializovaným 
obsluhovatelem úvěru, nebo převést 
úvěrovou smlouvu na kupce úvěrů, který 
má potřebnou odvahu podstoupit riziko 
a odborné zkušenosti, aby to zvládl.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Obě řešení pro úvěrové instituce, 
které se mají zabývat úvěry v selhání, 
stanovené touto směrnicí se vzájemně 
posilují. Kratší doba pro vymáhání 
a zvýšená míra zpětně získaných 
prostředků, jak se očekává u urychleného 
mimosoudního vymáhání kolaterálu, 
zvyšují hodnotu úvěru v selhání. 
Následovně by se zvýšily nabídkové ceny 
v transakcích s úvěry v selhání. Další 
účinek spočívá v tom, že prodej úvěrů 
v selhání bude méně složitý, bude-li úvěr 

vypouští se
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kolateralizovaný. Důvodem je skutečnost, 
že stanovení ceny kolateralizovaného 
úvěru v selhání je jednodušší než 
u nezajištěného úvěru v transakci na 
sekundárním trhu, neboť hodnota 
kolaterálu stanoví minimální hodnotu 
úvěru v selhání. Na likvidnějším a lépe 
fungujícím trhu pro úvěry v selhání, na 
němž by investoři projevili větší zájem 
o úvěry v selhání a který by zahrnoval 
možnost urychleného vymáhání, by 
vznikly další pobídky pro úvěrové 
instituce, aby při poskytování nových 
úvěrů používaly urychlené mimosoudní 
vymáhání kolaterálu. Kromě toho by 
harmonizace dosažená touto směrnicí 
podpořila rozvoj celounijních investorů do 
úvěrů v selhání, čímž by se dále zvýšila 
likvidita trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tato směrnice by podpořila rozvoj 
sekundárních trhů pro úvěry v selhání 
v Unii odstraněním překážek pro převod 
úvěrů v selhání úvěrovými institucemi na 
neúvěrové instituce a současně by chránila 
práva spotřebitelů. Každé navržené 
opatření by mělo rovněž zjednodušit 
a harmonizovat požadavky na udělení 
oprávnění obsluhovatelům úvěrů. Tato 
směrnice by měla proto vytvořit celounijní 
rámec pro kupce i obsluhovatele úvěrových 
smluv vydaných úvěrovými institucemi.

(9) Tato směrnice by regulovala rozvoj 
sekundárních trhů pro úvěry v selhání 
v Unii stanovením ochranných opatření 
a minimálních požadavků pro převod 
úvěrů v selhání úvěrovými institucemi na 
neúvěrové instituce a současně by chránila 
práva spotřebitelů. Každé navržené 
opatření by mělo rovněž zjednodušit 
a harmonizovat požadavky na udělení 
oprávnění obsluhovatelům úvěrů. Tato 
směrnice by měla proto vytvořit celounijní 
rámec pro kupce i obsluhovatele úvěrových 
smluv vydaných úvěrovými institucemi, 
pomocí něhož by obsluhovatelé úvěrů měli 
získat oprávnění od členského státu, ve 
kterém působí, a podléhat jeho dohledu; 
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tato směrnice dále umožňuje členským 
státům stanovit pro obsluhovatele úvěrů 
a kupce úvěrů přísnější požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Matt Carthy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tato směrnice by podpořila rozvoj 
sekundárních trhů pro úvěry v selhání 
v Unii odstraněním překážek pro převod 
úvěrů v selhání úvěrovými institucemi na 
neúvěrové instituce a současně by chránila 
práva spotřebitelů. Každé navržené 
opatření by mělo rovněž zjednodušit 
a harmonizovat požadavky na udělení 
oprávnění obsluhovatelům úvěrů. Tato 
směrnice by měla proto vytvořit celounijní 
rámec pro kupce i obsluhovatele úvěrových 
smluv vydaných úvěrovými institucemi.

(9) Tato směrnice by podpořila rozvoj 
sekundárních trhů pro úvěry v selhání 
v Unii odstraněním překážek pro převod 
úvěrů v selhání úvěrovými institucemi na 
neúvěrové instituce a současně by chránila 
práva spotřebitelů, zejména 
prostřednictvím právní ochrany držitelů 
hypotečních úvěrů proti vystěhování 
z hlavního sídla. Každé navržené opatření 
by mělo rovněž zjednodušit 
a harmonizovat požadavky na udělení 
oprávnění obsluhovatelům úvěrů. Tato 
směrnice by měla proto vytvořit celounijní 
rámec pro kupce i obsluhovatele úvěrových 
smluv vydaných úvěrovými institucemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tato směrnice by podpořila rozvoj 
sekundárních trhů pro úvěry v selhání 
v Unii odstraněním překážek pro převod 
úvěrů v selhání úvěrovými institucemi na 

(9) Záměrem této směrnice by měla 
být regulace sekundárních trhů pro úvěry 
v selhání v Unii odstraněním překážek pro 
práva spotřebitelů Každé navržené opatření 
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neúvěrové instituce a současně by 
chránila práva spotřebitelů. Každé 
navržené opatření by mělo rovněž 
zjednodušit a harmonizovat požadavky na 
udělení oprávnění obsluhovatelům úvěrů. 
Tato směrnice by měla proto vytvořit 
celounijní rámec pro kupce i obsluhovatele 
úvěrových smluv vydaných úvěrovými 
institucemi.

by mělo rovněž zjednodušit 
a harmonizovat požadavky na udělení 
oprávnění obsluhovatelům úvěrů. Tato 
směrnice by měla proto vytvořit celounijní 
rámec pro úvěrové instituce, kupce úvěrů, 
obsluhovatele úvěrů a poskytovatele 
úvěrových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Frances Fitzgerald

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tato směrnice by podpořila rozvoj 
sekundárních trhů pro úvěry v selhání 
v Unii odstraněním překážek pro převod 
úvěrů v selhání úvěrovými institucemi na 
neúvěrové instituce a současně by chránila 
práva spotřebitelů. Každé navržené 
opatření by mělo rovněž zjednodušit 
a harmonizovat požadavky na udělení 
oprávnění obsluhovatelům úvěrů. Tato 
směrnice by měla proto vytvořit celounijní 
rámec pro kupce i obsluhovatele úvěrových 
smluv vydaných úvěrovými institucemi.

(9) Tato směrnice by podpořila rozvoj 
sekundárních trhů pro úvěry v selhání 
v Unii odstraněním překážek pro převod 
úvěrů v selhání úvěrovými institucemi na 
neúvěrové instituce a současně by 
zajišťovala vysokou úroveň ochrany 
spotřebitele a chránila práva spotřebitelů. 
Každé navržené opatření by mělo rovněž 
zjednodušit a harmonizovat požadavky na 
udělení oprávnění obsluhovatelům úvěrů. 
Tato směrnice by měla proto vytvořit 
celounijní rámec pro kupce i obsluhovatele 
úvěrových smluv vydaných úvěrovými 
institucemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Jiné finanční instituce, které 
působí na sekundárním trhu, by měly 
zohledňovat zájmy spotřebitelů a splňovat 
všechny příslušné vnitrostátní a unijní 
požadavky v oblasti ochrany spotřebitelů, 
včetně požadavků, které jsou stanoveny 
v článku 28 směrnice 2014/17/EU1a, 
v pokynech Evropského orgánu pro 
bankovnictví o prodlení spotřebitele 
a realizaci zástavního práva a v konečném 
znění pokynů Evropského orgánu pro 
bankovnictví týkajících se správy 
nevýkonných expozic a expozic s úlevou.
_________________
1a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 
o smlouvách o spotřebitelském úvěru na 
nemovitosti určené k bydlení a o změně 
směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU 
a nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 
60, 28.2.2014, s. 34–85).

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Opatření týkající se úlevy by měla 
mít za cíl obnovit stav, kdy bude 
vypůjčovatel schopen udržitelného 
výkonného splácení, s přihlédnutím ke 
zvyklostem spravedlivého zacházení se 
spotřebitelem a ke všem příslušným 
vnitrostátním a unijním požadavkům 
v oblasti ochrany spotřebitele, které 
mohou být použitelné. Při rozhodování 
o tom, jaké kroky podniknout či jaká 
opatření týkající se úlevy přijmout, by 
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úvěrové instituce měly zohledňovat zájmy 
spotřebitelů a splňovat požadavky v oblasti 
ochrany spotřebitelů, včetně požadavků, 
které jsou stanoveny v článku 28 směrnice 
2014/17/EU, v pokynech Evropského 
orgánu pro bankovnictví o prodlení 
spotřebitele a realizaci zástavního práva a 
v konečném znění pokynů Evropského 
orgánu pro bankovnictví o správě 
nevýkonných expozic a expozic s úlevou.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9c) Opatření týkající se úlevy mohou 
zahrnovat tyto úlevy pro spotřebitele:
a) úplné nebo částečné refinancování 
úvěrové smlouvy;
b) úpravu předchozích podmínek úvěrové 
smlouvy, což může mimo jiné zahrnovat:
i. prodloužení lhůty hypotečního úvěru;
ii. změnu typu hypotečního úvěru (např. 
změnu z úvěru se splácením jistiny 
a úroků na typ, u něhož se splácí pouze 
úroky);
iii. odložení úhrady všech splátek nebo 
jejich části na určitou dobu;
iv. změnu úrokové sazby až do výše 
určitého maximálního limitu;
v. nabídku doby odkladu.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
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Matt Carthy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Kupci a obsluhovatelé úvěrů však 
nemohou v současné době využívat 
výhody vnitřního trhu z důvodu překážek 
kladených různými vnitrostátními 
právními předpisy, jelikož neexistuje 
specificky zaměřený a ucelený regulační 
režim a režim dohledu. Členské státy mají 
velmi rozdílná pravidla pro to, jak mohou 
neúvěrové instituce získat úvěrové 
smlouvy od úvěrových institucí. 
Neúvěrové instituce, které kupují úvěr 
vydaný úvěrovou institucí, nejsou 
v některých členských státech regulované, 
kdežto v jiných podléhají různým 
požadavkům, které se někdy rovnají 
požadavkům na získání oprávnění 
úvěrové instituce. Tyto rozdíly 
v regulačních požadavcích měly za 
následek značné překážky v zákonném 
přeshraničním nákupu úvěrů v Unii, 
hlavně zvýšení nákladů na dodržování 
předpisů, kterému kupci čelili, když 
usilovali o nákup úvěrových portfolií. 
V důsledku toho působí kupci úvěrů 
v omezeném počtu členských států, což 
vedlo k malé hospodářské soutěži na 
vnitřním trhu, jelikož počet 
zainteresovaných kupců úvěrů zůstává 
nízký. Vedlo to k neefektivním 
sekundárním trhům pro úvěry v selhání. 
Kromě toho mají vnitrostátní trhy pro 
úvěry v selhání v podstatě tendenci zůstat 
malé.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Bogdan Rzońca

Návrh směrnice
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Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Smlouva o úvěru v selhání je 
expozice, která je klasifikována jako 
nevýkonná podle článku 47a nařízení 
(EU) č. 2019/630 ze dne 17. dubna 2019, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, 
pokud jde o minimální krytí ztrát 
z nevýkonných expozic.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Na evropské úrovni nejsou 
v současné době stanovena žádná 
společná minimální pravidla pro regulaci 
činností obsluhy úvěrů. Kromě toho 
nejsou v současné době stanovena žádná 
společná pravidla pro regulaci činností 
souvisejících s vymáháním pohledávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Na evropské úrovni nejsou 
v současné době stanovena žádná 
společná minimální pravidla pro regulaci 
činností obsluhy úvěrů. Kromě toho 
nejsou v současné době stanovena žádná 
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společná pravidla pro regulaci činností 
souvisejících s vymáháním pohledávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Nedostatečný konkurenční tlak na 
trhu pro nákup úvěrů a na trhu pro 
činnosti obsluhy úvěrů má za následek to, 
že firmy pro obsluhu úvěrů za své služby 
účtují kupcům úvěrů vysoké poplatky, což 
vede k nízkým cenám na sekundárních 
trzích pro úvěry. Úvěrové instituce jsou 
tak méně motivovány ke snížení svých 
objemů úvěrů v selhání.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto je potřebné opatření na úrovni 
Unie, aby se řešilo postavení kupců 
a obsluhovatelů úvěrů ve vztahu k úvěru 
původně poskytnutému úvěrovými 
institucemi. V této fázi se obecně 
nenavrhuje zahrnout úvěr původně vydaný 
neúvěrovými institucemi nebo vymáhání 
pohledávek, neboť nejsou důkazy, že by 
takto rozšířený rozsah působnosti byl 
z makroekonomického hlediska, hlediska 
nesouladu pobídek nebo špatně fungujících 

(16) Proto je potřebné opatření na úrovni 
Unie, aby se řešilo postavení kupců 
a obsluhovatelů úvěrů ve vztahu k úvěru 
v selhání původně poskytnutému 
úvěrovými institucemi. Touto směrnicí 
nejsou dotčena ani vnitrostátní pravidla, 
která ukládají dodatečné požadavky pro 
kupce úvěru nebo obsluhovatele úvěru, 
pokud jde o sjednání změny podmínek 
úvěrové smlouvy. V této fázi se obecně 
nenavrhuje zahrnout úvěr původně vydaný 
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trhů důležitý. neúvěrovými institucemi nebo vymáhání 
pohledávek, neboť nejsou důkazy, že by 
takto rozšířený rozsah působnosti byl 
z makroekonomického hlediska, hlediska 
nesouladu pobídek nebo špatně fungujících 
trhů důležitý.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Proto je potřebné opatření na úrovni 
Unie, aby se řešilo postavení kupců 
a obsluhovatelů úvěrů ve vztahu k úvěru 
původně poskytnutému úvěrovými 
institucemi. V této fázi se obecně 
nenavrhuje zahrnout úvěr původně vydaný 
neúvěrovými institucemi nebo vymáhání 
pohledávek, neboť nejsou důkazy, že by 
takto rozšířený rozsah působnosti byl 
z makroekonomického hlediska, hlediska 
nesouladu pobídek nebo špatně fungujících 
trhů důležitý.

(16) Proto je potřebné opatření na úrovni 
Unie, aby se řešila ochrana vypůjčovatelů 
i udržitelnost bankovního systému 
a postavení kupců a obsluhovatelů úvěrů 
ve vztahu k úvěru původně poskytnutému 
úvěrovými institucemi. V této fázi se 
obecně nenavrhuje zahrnout úvěr původně 
vydaný neúvěrovými institucemi nebo 
vymáhání pohledávek, neboť nejsou 
důkazy, že by takto rozšířený rozsah 
působnosti byl z makroekonomického 
hlediska, hlediska nesouladu pobídek nebo 
špatně fungujících trhů důležitý.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Touto směrnicí nejsou dotčena 
omezení stanovená ve vnitrostátních 
právních předpisech, pokud jde o převod 
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práv věřitelů plynoucích ze smlouvy 
o úvěru v selhání nebo samotné úvěrové 
smlouvy, která není ukončena v souladu 
s vnitrostátním občanským právem, podle 
něhož se všechny splatné částky na 
základě úvěrové smlouvy stávají okamžitě 
splatné, jestliže je to nezbytné pro převod 
subjektu mimo bankovní systém. Tímto 
bude v některých členských státech 
omezen odkup smluv o úvěrech v selhání, 
které nejsou po splatnosti nebo jsou po 
splatnosti méně než 90 dnů nebo nejsou 
ukončeny v souladu s vnitrostátním 
občanským právem, neregulovanými 
věřiteli s ohledem na vnitrostátní pravidla. 
Členské státy mají možnost regulovat 
převod splácených úvěrových smluv, a to 
i prostřednictvím ukládání požadavků 
rovnocenných požadavkům podle této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Znění je totožné s 18. bodem odůvodnění znění navrženého Radou (7344/19 ADD 1) a 16. 
bodem odůvodnění neoficiálního kompromisního znění Hospodářského a měnového výboru 
z března 2019.

Pozměňovací návrh 235
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Subjekty, které se zabývají 
činnostmi obsluhy úvěrů, podléhají 
stejným pravidlům, jako specializovaní 
obsluhovatelé úvěrů, bankovní instituce 
nebo kupci úvěrů. To by mohlo být 
přímým důsledkem podřízení činností 
obsluhy úvěrů pravidlům podle směrnice 
o trzích finančních nástrojů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 236
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Ačkoli je účelem této směrnice 
posílit způsobilost úvěrových institucí 
zabývat se úvěry, které se staly úvěry 
v selhání, nebo vyvolávají riziko, že se 
stanou úvěry v selhání, sekundární trh pro 
úvěry zahrnuje splácené úvěry i úvěry 
v selhání. Skutečný prodej na trhu obsahuje 
úvěrová portfolia, složená z kombinace 
splácených a částečně splácených úvěrů 
a také úvěrů v selhání. Portfolia zahrnují 
jak zajištěné, tak i nezajištěné úvěry, které 
vlastní spotřebitelé nebo podniky. Pokud 
by se pravidla vymáhání úvěru pro každý 
typ úvěru nebo vypůjčovatele lišila, 
vznikly by dodatečné náklady na 
seskupování těchto úvěrových portfolií pro 
prodej. Ustanovení této směrnice, která 
jsou zaměřena na rozvoj sekundárního 
trhu, zahrnují splácené úvěry i úvěry 
v selhání, aby se zamezilo situacím, že by 
tyto dodatečné náklady odradily účast 
investorů a roztříštily tento vznikající trh. 
Úvěrové instituce budou mít prospěch 
z toho, že budou moci využívat větší 
investorskou základnu a efektivnější 
obsluhovatele úvěrů. Podobné výhody 
získají společnosti pro správu aktiv, které 
jsou v určitých členských státech 
nápomocné v prodeji úvěrů v selhání 
i splácených úvěrů původně vydaných 
úvěrovými společnostmi, jež byly vyřešeny 
nebo restrukturalizovány nebo byly jinak 
odstraněny z jejich rozvah28.

(17) Ačkoli je účelem této směrnice 
ochrana práv spotřebitelů a posílení 
způsobilosti úvěrových institucí zabývat se 
úvěry, které se staly úvěry v selhání, nebo 
vyvolávají riziko, že se stanou úvěry 
v selhání, sekundární trh pro úvěry 
zahrnuje splácené úvěry i úvěry v selhání. 
Skutečný prodej na trhu obsahuje úvěrová 
portfolia, složená z velmi částečně 
splácených úvěrů a také úvěrů v selhání. 
Portfolia zahrnují nezajištěné úvěry, které 
vlastní spotřebitelé nebo podniky. Pokud 
by se pravidla vymáhání úvěru pro každý 
typ úvěru nebo vypůjčovatele lišila, 
vznikly by dodatečné náklady na 
seskupování těchto úvěrových portfolií pro 
prodej. Ustanovení této směrnice, která 
jsou zaměřena na rozvoj sekundárního 
trhu, zahrnují úvěry v selhání, aby se 
zamezilo situacím, že by tyto dodatečné 
náklady vyústily v sociální krizi a zároveň 
odradily účast investorů a roztříštily tento 
vznikající trh.

_________________
28 Viz pracovní dokument útvarů Komise: 
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Plán pro společnosti spravující aktiva, 
SWD(2018) 72.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Aby se zajistil dobře fungující 
vnitřní trh s úvěry a vysoká úroveň 
ochrany spotřebitelů, členské státy by 
měly zajistit, aby kupci úvěrů měli dobrou 
pověst. To je důležité, aby se zabránilo 
poškození spotřebitele na tomto trhu, 
například používáním zastrašujících nebo 
urážlivých formulací nebo způsobů 
chování nebo prostřednictvím výhružek 
spotřebitelům a jejich rodinám.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Normotvůrci Unie přikládají 
ochraně poskytované spotřebitelům ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2014/17/EU29, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/48/ES30 
a směrnici Rady 93/13/EHS31 velký 
význam, a proto by postoupením práv 
věřitele podle úvěrové smlouvy nebo 
samotné smlouvy kupci úvěrů neměla být 
nijak dotčena úroveň ochrany, kterou 

(18) Normotvůrci Unie přikládají 
ochraně poskytované spotřebitelům ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2014/17/EU29, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/48/ES30 
a směrnici Rady 93/13/EHS31 velký 
význam, a proto by postoupením 
úvěrových práv podle úvěrové smlouvy 
nebo samotné smlouvy kupci úvěrů neměla 
být nijak dotčena úroveň ochrany, kterou 
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unijní právo poskytuje spotřebitelům. 
Kupci a obsluhovatelé úvěrů by proto měli 
dodržovat unijní právo platné pro původní 
úvěrovou smlouvu a spotřebitelé by měli 
mít dále stejnou úroveň ochrany, jakou 
poskytuje unijní právo, nebo jakou 
stanoví pravidla Unie či vnitrostátní 
pravidla v případě kolize právních řádů, 
bez ohledu na právo platné pro kupce 
úvěrů nebo obsluhovatele úvěrů.

unijní právo poskytuje spotřebitelům.

_________________ _________________
29 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 
o smlouvách o spotřebitelském úvěru na 
nemovitosti určené k bydlení a o změně 
směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU 
a nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 
60, 28.2.2014, s. 34).

29 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 
o smlouvách o spotřebitelském úvěru na 
nemovitosti určené k bydlení a o změně 
směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU 
a nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 
60, 28.2.2014, s. 34).

30 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 
o smlouvách o spotřebitelském úvěru a 
o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (Úř. 
věst. L 34, 22.5.2008, s. 66).

30 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 
o smlouvách o spotřebitelském úvěru a 
o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (Úř. 
věst. L 34, 22.5.2008, s. 66).

31 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. 
dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách 
ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 
95, 21.4.1993, s. 29).

31 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. 
dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách 
ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 
95, 21.4.1993, s. 29).

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Frances Fitzgerald

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Normotvůrci Unie přikládají 
ochraně poskytované spotřebitelům ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2014/17/EU29, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/48/ES30 
a směrnici Rady 93/13/EHS31 velký 
význam, a proto by postoupením práv 

(18) Normotvůrci Unie přikládají 
ochraně poskytované spotřebitelům ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2014/17/EU29, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/48/ES30 
a směrnici Rady 93/13/EHS31 velký 
význam, a proto by postoupením práv 
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věřitele podle úvěrové smlouvy nebo 
samotné smlouvy kupci úvěrů neměla být 
nijak dotčena úroveň ochrany, kterou 
unijní právo poskytuje spotřebitelům. 
Kupci a obsluhovatelé úvěrů by proto měli 
dodržovat unijní právo platné pro původní 
úvěrovou smlouvu a spotřebitelé by měli 
mít dále stejnou úroveň ochrany, jakou 
poskytuje unijní právo, nebo jakou stanoví 
pravidla Unie či vnitrostátní pravidla 
v případě kolize právních řádů, bez ohledu 
na právo platné pro kupce úvěrů nebo 
obsluhovatele úvěrů.

věřitele podle úvěrové smlouvy nebo 
samotné smlouvy kupci úvěrů neměla být 
nijak dotčena úroveň ochrany, kterou 
unijní právo poskytuje spotřebitelům. 
Členské státy by měly proto zajistit, že 
kupci a obsluhovatelé úvěrů budou 
dodržovat unijní právo platné pro původní 
úvěrovou smlouvu a že spotřebitelé budou 
mít dále stejnou úroveň ochrany, jakou 
poskytuje unijní právo, nebo jakou stanoví 
pravidla Unie či vnitrostátní pravidla 
v případě kolize právních řádů, bez ohledu 
na právo platné pro kupce úvěrů nebo 
obsluhovatele úvěrů. Tato směrnice by 
neměla bránit členským státům 
v uplatňování přísnějších ustanovení 
týkajících se ochrany spotřebitele vůči 
obsluhovatelům úvěrů nebo kupcům 
úvěrů.

_________________ _________________
29 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 
o smlouvách o spotřebitelském úvěru na 
nemovitosti určené k bydlení a o změně 
směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU 
a nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 
60, 28.2.2014, s. 34).

29 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 
o smlouvách o spotřebitelském úvěru na 
nemovitosti určené k bydlení a o změně 
směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU 
a nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 
60, 28.2.2014, s. 34).

30 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 
o smlouvách o spotřebitelském úvěru a 
o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (Úř. 
věst. L 34, 22.5.2008, s. 66).

30 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 
o smlouvách o spotřebitelském úvěru a 
o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (Úř. 
věst. L 34, 22.5.2008, s. 66).

31 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. 
dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách 
ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 
95, 21.4.1993, s. 29).

31 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. 
dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách 
ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 
95, 21.4.1993, s. 29).

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Matt Carthy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Normotvůrci Unie přikládají 
ochraně poskytované spotřebitelům ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2014/17/EU29, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/48/ES30 
a směrnici Rady 93/13/EHS31 velký 
význam, a proto by postoupením práv 
věřitele podle úvěrové smlouvy nebo 
samotné smlouvy kupci úvěrů neměla být 
nijak dotčena úroveň ochrany, kterou 
unijní právo poskytuje spotřebitelům. 
Kupci a obsluhovatelé úvěrů by proto měli 
dodržovat unijní právo platné pro původní 
úvěrovou smlouvu a spotřebitelé by měli 
mít dále stejnou úroveň ochrany, jakou 
poskytuje unijní právo, nebo jakou stanoví 
pravidla Unie či vnitrostátní pravidla 
v případě kolize právních řádů, bez ohledu 
na právo platné pro kupce úvěrů nebo 
obsluhovatele úvěrů.

(18) Normotvůrci Unie přikládají 
ochraně poskytované spotřebitelům ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2014/17/EU29, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/48/ES30 
a směrnici Rady 93/13/EHS31 velký 
význam, a proto by postoupením práv 
věřitele podle úvěrové smlouvy nebo 
samotné smlouvy kupci úvěrů neměla být 
nijak dotčena úroveň ochrany, kterou 
vnitrostátní a unijní právo poskytuje 
spotřebitelům. Kupci a obsluhovatelé úvěrů 
by proto měli dodržovat vnitrostátní 
a unijní právo platné pro původní úvěrovou 
smlouvu a spotřebitelé by měli mít dále 
stejnou úroveň ochrany, jakou poskytuje 
vnitrostátní a unijní právo bez ohledu na 
právo platné pro kupce úvěrů nebo 
obsluhovatele úvěrů. Příslušné vnitrostátní 
orgány musí zajistit, aby se žádný 
vypůjčovatel nedostal po převodu smlouvy 
o úvěru z úvěrové instituce na kupce 
úvěrů nebo obsluhovatele úvěrů do méně 
výhodného postavení.

_________________ _________________
29 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 
o smlouvách o spotřebitelském úvěru na 
nemovitosti určené k bydlení a o změně 
směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU 
a nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 
60, 28.2.2014, s. 34).

29 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 
o smlouvách o spotřebitelském úvěru na 
nemovitosti určené k bydlení a o změně 
směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU 
a nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 
60, 28.2.2014, s. 34).

30 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 
o smlouvách o spotřebitelském úvěru a 
o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (Úř. 
věst. L 34, 22.5.2008, s. 66).

30 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 
o smlouvách o spotřebitelském úvěru a 
o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (Úř. 
věst. L 34, 22.5.2008, s. 66).

31 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. 
dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách 
ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 
95, 21.4.1993, s. 29).

31 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. 
dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách 
ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 
95, 21.4.1993, s. 29).

Or. en
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Pozměňovací návrh 241
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Touto směrnicí není dotčena 
ochrana spotřebitelů zaručená směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/27/ES, která zakazuje nekalé 
praktiky, včetně praktik používaných při 
vymáhání smlouvy, kdy je spotřebitel 
uváděn v omyl, pokud jde o práva nebo 
povinnosti; nebo je vystaven obtěžování či 
nátlaku, například pokud jde 
o načasování, místo, povahu nebo 
přetrvávání vymáhání nebo kontaktů, 
používání zastrašujících nebo urážlivých 
formulací nebo způsobů chování či 
výhružek s cílem učinit jakákoli opatření, 
která nemohou být přijata v souladu se 
zákonem.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby byla zabezpečena vysoká 
úroveň ochrany spotřebitelů, stanoví právní 
předpisy Unie a vnitrostátní právní 
předpisy řadu práv a záruk týkajících se 
úvěrových smluv přislíbených nebo 
poskytnutých spotřebiteli. Tato práva 
a záruky se vztahují především na 
sjednávání a uzavírání úvěrových smluv 
a jejich plnění či neplnění. Je to zejména 
případ dlouhodobých smluv 

(20) Aby byla zabezpečena vysoká 
úroveň ochrany spotřebitelů, stanoví právní 
předpisy Unie a vnitrostátní právní 
předpisy řadu práv a záruk týkajících se 
úvěrových smluv, které nejsou 
spotřebitelskými úvěry, zejména u smluv 
zajištěných nemovitostí, která je hlavním 
sídlem. Tato práva a záruky se vztahují 
především na sjednávání a uzavírání 
úvěrových smluv a jejich plnění či 
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o spotřebitelských úvěrech spadajících do 
oblasti působnosti směrnice 2014/17/EU, 
pokud jde o právo spotřebitele zcela nebo 
z části splnit své závazky plynoucí 
z úvěrové smlouvy před jejím vypršením, 
nebo být prostřednictvím evropského 
standardizovaného informačního přehledu 
případně informován o možném převodu 
úvěrové smlouvy na kupce úvěrů. Práva 
vypůjčovatele by se také neměla měnit, 
má-li převod úvěrové smlouvy mezi 
úvěrovou institucí a kupcem formu 
novace smlouvy.

neplnění. Je to zejména případ 
dlouhodobých smluv o spotřebitelských 
úvěrech spadajících do oblasti působnosti 
směrnice 2014/17/EU, pokud jde o právo 
spotřebitele zcela nebo zčásti splnit své 
závazky plynoucí z úvěrové smlouvy před 
jejím vypršením, nebo být prostřednictvím 
evropského standardizovaného 
informačního přehledu případně 
informován, převod úvěrové smlouvy na 
kupce úvěrů by však neměl být za žádných 
okolností dovolen, protože práva 
vypůjčovatele by se také neměla za 
žádných okolností měnit, a to ani 
v případě novace smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Hypoteční úvěry na hlavní sídlo 
musí být z oblasti působnosti této 
směrnice vyňaty.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20b) Podle této směrnice nesmí být úvěr 
v selhání zajištěný hypotékou na obytné 
nemovitosti převeden bez písemného 
souhlasu vypůjčovatele.



AM\1195240CS.docx 31/155 PE645.006v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Úvěrové instituce Unie a jejich 
dceřiné podniky provádějí činnosti obsluhy 
úvěrů jako součást svého běžného 
podnikání. Mají stejné povinnosti, co se 
týče úvěru, který si vydaly samy, a úvěru, 
jejž koupily od jiných úvěrových institucí. 
Jelikož jsou už regulovány a je nad nimi 
vykonáván dohled, znamenalo by 
uplatňování této směrnice na jejich činnosti 
obsluhy nebo nakupování úvěrů zbytečnou 
duplicitu nákladů na udělování oprávnění 
a dodržování právních předpisů, a proto do 
této směrnice nejsou zahrnuty.

(22) Úvěrové instituce Unie provádějí 
činnosti obsluhy úvěrů jako součást svého 
běžného podnikání. Mají stejné povinnosti, 
co se týče úvěrových smluv, které si 
vydaly samy, a úvěrových smluv, které 
koupily od jiných úvěrových institucí nebo 
které obsluhují jménem kupce úvěrů. 
Jelikož jsou už regulovány a je nad nimi 
vykonáván dohled, znamenalo by 
uplatňování této směrnice na jejich činnosti 
obsluhy nebo nakupování úvěrů zbytečnou 
duplicitu nákladů na udělování oprávnění 
a dodržování právních předpisů, a proto do 
této směrnice nejsou zahrnuty. Také 
externí zajišťování činností obsluhy úvěrů 
úvěrovými institucemi ve vztahu 
k úvěrovým smlouvám, ať už spláceným 
či v selhání, obsluhovatelům úvěrů nebo 
jiným třetím stranám, nespadá do oblasti 
působnosti této směrnice, protože úvěrové 
instituce již musejí dodržovat příslušná 
pravidla pro externí zajišťování služeb. 
Kromě toho na věřitele, kteří nejsou 
úvěrovými institucemi, ale podléhají 
regulaci a dohledu příslušného orgánu 
členského státu podle směrnice 
2008/48/ES a směrnice 2014/17/EU 
a provádějí činnosti obsluhy úvěrů pro 
úvěry poskytované spotřebitelům v rámci 
své běžné činnosti, se tato směrnice 
nevztahuje, pokud v tomto členském státě 
vykonávají činnosti obsluhy úvěrů 
vydaných úvěrovými institucemi. Správce 
alternativních investičních fondů, 
správcovská společnost a investiční 
společnost (za předpokladu, že investiční 
společnost neurčila správcovskou 
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společnost), která má oprávnění nebo je 
registrována podle směrnice 2011/61/EU 
nebo směrnice 2009/65/ES, by do oblasti 
působnosti této směrnice spadat neměly. 
Existují rovněž povolání, jejichž výkon 
zahrnuje pomocné činnosti podobné 
činnostem obsluhy, konkrétně notáři, 
advokáti, soudní vykonavatelé a úředníci, 
kteří jednají na základě ustanovení 
vnitrostátního práva v oblasti soudů 
a provádějí vymáhání závazných opatření, 
a proto se členské státy mohou 
rozhodnout, že na tato povolání tuto 
směrnici uplatňovat nebudou.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby se stávajícím kupcům 
a obsluhovatelům úvěrů umožnilo 
přizpůsobit se požadavkům vnitrostátních 
předpisů přijatých k provádění této 
směrnice, a aby se zejména 
obsluhovatelům úvěrů poskytla možnost 
získat oprávnění, bude se tato směrnice 
vztahovat pouze na převody úvěrových 
smluv, které se uskuteční šest měsíců po 
uplynutí lhůty pro provedení ve 
vnitrostátním právu.

(23) Aby se stávajícím kupcům 
a obsluhovatelům úvěrů umožnilo 
přizpůsobit se požadavkům vnitrostátních 
předpisů přijatých k provádění této 
směrnice, a aby se zejména 
obsluhovatelům úvěrů poskytla možnost 
získat oprávnění, bude se tato směrnice 
vztahovat pouze na převody úvěrových 
smluv, které se uskuteční šest měsíců po 
uplynutí lhůty pro provedení ve 
vnitrostátním právu a teprve poté, co 
věřitelé vypůjčovatelům v tísni nabídnou 
nárok na zpětné odkoupení svého dluhu 
za stejnou cenu.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Na udělování oprávnění 
obsluhovatelům úvěrů k poskytování 
činností obsluhy úvěrů v celé Unii by se 
měl vztahovat jednotný a harmonizovaný 
soubor podmínek, které by měly příslušné 
orgány přiměřeným způsobem uplatňovat. 
Aby se předešlo snížení ochrany dlužníků 
nebo vypůjčovatelů a podpořila důvěra, 
podmínky udělování a zachování 
oprávnění obsluhovatele úvěrů by měly 
zajistit, aby obsluhovatelé úvěrů a osoby, 
které mají kvalifikovanou účast na činnosti 
obsluhovatele úvěrů, nebo jsou součástí 
vedení poskytovatele služeb, měli čistý 
trestní rejstřík, pokud jde o závažné trestné 
činy související s trestnými činy proti 
majetku, trestné činy týkající se finančních 
činností nebo trestné činy proti fyzické 
nedotknutelnosti, a aby měli dobrou 
pověst. Podobně by tyto osoby, jakož 
i obsluhovatelé úvěrů, neměli být 
předmětem úpadkového řízení, nebo by na 
ně neměl být dřív vyhlášen konkurs, pokud 
nebyli rehabilitováni v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy. S cílem 
zajistit soulad s pravidly ochrany dlužníků 
a ochrany osobních údajů je dále nutné 
požadovat, aby byly zavedeny příslušné 
systémy správy a řízení a mechanismy 
vnitřní kontroly a registrace a vyřizování 
stížností, a aby nad nimi byl vykonáván 
dohled. Kromě toho by obsluhovatelé 
úvěrů měli být povinni jednat čestně a 
s náležitým zohledněním finanční situace 
vypůjčovatelů. Jsou-li na vnitrostátní 
úrovni k dispozici dluhové poradenské 
služby, které usnadňují vymáhání dluhů, 
obsluhovatelé úvěrů by měli zvážit 
doporučení těchto služeb vypůjčovatelům.

(24) Na udělování oprávnění 
obsluhovatelům úvěrů k poskytování 
činností obsluhy úvěrů v celé Unii by se 
měl vztahovat jednotný a harmonizovaný 
soubor podmínek, které by měly příslušné 
orgány přiměřeným způsobem uplatňovat. 
Aby se předešlo snížení ochrany dlužníků 
nebo vypůjčovatelů a podpořila důvěra, 
podmínky udělování a zachování 
oprávnění obsluhovatele úvěrů by měly 
zajistit, aby obsluhovatelé úvěrů a osoby, 
které mají kvalifikovanou účast na činnosti 
obsluhovatele úvěrů, nebo jsou součástí 
vedení poskytovatele služeb, měli čistý 
trestní rejstřík, pokud jde o závažné trestné 
činy související s trestnými činy proti 
majetku, trestné činy týkající se finančních 
činností nebo trestné činy proti fyzické 
nedotknutelnosti, a aby měli dobrou 
pověst. Podobně by tyto osoby, jakož 
i obsluhovatelé úvěrů, neměli být 
předmětem úpadkového řízení, nebo by na 
ně neměl být dřív vyhlášen konkurs, pokud 
nebyli rehabilitováni v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy. S cílem 
zajistit soulad s pravidly ochrany dlužníků 
a ochrany osobních údajů je dále nutné 
požadovat, aby byly zavedeny příslušné 
systémy správy a řízení a mechanismy 
vnitřní kontroly a registrace a vyřizování 
stížností, a aby nad nimi byl vykonáván 
dohled. Kromě toho by obsluhovatelé 
úvěrů měli být povinni jednat čestně a 
s náležitým zohledněním finanční situace 
vypůjčovatelů. Kromě toho by se při 
jednání s vypůjčovateli měli obsluhovatelé 
úvěrů řídit minimálními společnými 
pravidly EU, jak jsou stanovena v této 
směrnici a provedena členskými státy. 
Jsou-li na vnitrostátní úrovni k dispozici 
dluhové poradenské služby, které 
usnadňují vymáhání dluhů, obsluhovatelé 
úvěrů jsou povinni doporučit tyto služby 
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vypůjčovatelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Frances Fitzgerald

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Na kupce úvěrů by se rovněž měl 
v celé Unii vztahovat požadavek oprávnění 
k výkonu činností obsluhy úvěrů, aby bylo 
zajištěno, že osoby, které mají právní 
nárok na úvěr poskytnutý na základě 
úvěrové smlouvy, podléhají regulaci ze 
strany příslušných orgánů a že se na ně 
vztahuje jednotný a harmonizovaný 
soubor podmínek, které by příslušné 
orgány měly uplatňovat přiměřeným 
způsobem. Podmínky pro udělení 
a zachování oprávnění pro kupce úvěrů 
by měly být stejné jako podmínky, které se 
vztahují na obsluhovatele úvěrů. 
Obsluhovatelé úvěrů by měli být povinni 
jednat čestně a s náležitým zohledněním 
finanční situace vypůjčovatelů. Jsou-li na 
vnitrostátní úrovni k dispozici dluhové 
poradenské služby, které usnadňují 
vymáhání dluhů, kupci úvěrů by měli 
zvážit doporučení těchto služeb 
vypůjčovatelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Frances Fitzgerald

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(25) Aby se zamezilo zdlouhavým 
postupům a nejistotě, je nezbytné stanovit 
požadavky na informace, které žadatelé 
musí předložit, a také přiměřené lhůty pro 
udělení oprávnění a podmínky jeho odnětí. 
Odejmou-li orgány oprávnění 
obsluhovateli úvěrů, který poskytuje 
činnosti obsluhy úvěrů v jiných členských 
státech, měly by o tom být informovány 
příslušné orgány v hostitelském členském 
státě. Stejně tak by se měl v každém 
členském státě zřídit aktualizovaný rejstřík 
online, aby se zajistila transparentnost, 
pokud jde o počet a totožnost oprávněných 
obsluhovatelů úvěrů.

(25) Aby se zamezilo zdlouhavým 
postupům a nejistotě, je nezbytné stanovit 
požadavky na informace, které žadatelé 
musí předložit, a také přiměřené lhůty pro 
udělení oprávnění a podmínky jeho odnětí. 
Odejmou-li orgány oprávnění 
obsluhovateli úvěrů nebo kupci úvěrů, 
který poskytuje činnosti obsluhy úvěrů 
v jiných členských státech, měly by o tom 
být informovány příslušné orgány 
v hostitelském členském státě. Stejně tak 
by se měl v každém členském státě zřídit 
aktualizovaný rejstřík online, aby se 
zajistila transparentnost, pokud jde o počet 
a totožnost oprávněných obsluhovatelů 
úvěrů nebo kupců úvěrů.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Důležitým předpokladem pro to, 
aby kupci a obsluhovatelé úvěrů mohli 
plnit svou úlohu, je možnost přístupu ke 
všem příslušným informacím, a členské 
státy by jim ho měly zajistit, současně musí 
být dodržena unijní a vnitrostátní pravidla 
ochrany údajů.

(30) Důležitým předpokladem pro to, 
aby kupci a obsluhovatelé úvěrů mohli 
plnit svou úlohu, je možnost přístupu ke 
všem příslušným informacím, a členské 
státy by jim ho měly zajistit, současně musí 
být dodržena unijní a vnitrostátní pravidla 
ochrany údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(31) Převádí-li úvěrová instituce 
úvěrovou smlouvu, měla by mít povinnost 
informovat orgán vykonávající dohled nad 
touto institucí a příslušný orgán, do jehož 
působnosti dohledu spadá dodržování této 
směrnice, o hlavních charakteristikách 
převáděného úvěrového portfolia 
a totožnosti kupce a případně jeho zástupce 
v Unii. Příslušný orgán by měl mít 
povinnost předat tyto informace orgánům 
oprávněným vykonávat dohled nad 
kupcem úvěrů a příslušnému orgánu 
státu, v němž je vypůjčovatel usazen. 
Takové požadavky na transparentnost 
umožňují harmonizované a efektivní 
monitorování převodu úvěrové smlouvy 
v Unii.

(31) Převádí-li úvěrová instituce 
úvěrovou smlouvu, měla by mít povinnost 
informovat orgán vykonávající dohled nad 
touto institucí a příslušný orgán, do jehož 
působnosti dohledu spadá dodržování této 
směrnice, alespoň o souhrnném zůstatku 
převáděných úvěrových portfolií, počtu 
a velikosti zahrnutých úvěrů a o tom, zda 
zahrnují smlouvy uzavřené se spotřebiteli, 
a to čtvrtletně a na souhrnné úrovni. 
Informace k jednotlivým transakcím pro 
každé portfolio převedené k instituci, by 
měly obsahovat identifikační kód 
právnické osoby, nebo pokud není 
k dispozici, totožnost a adresu kupce 
a případně jeho zástupce v Unii. Příslušný 
orgán by měl mít povinnost předat tyto 
informace orgánům oprávněným 
vykonávat dohled nad kupcem úvěrů. 
Takové požadavky na transparentnost 
umožňují harmonizované a efektivní 
monitorování převodu úvěrové smlouvy 
v Unii. Aby byly dodrženy zásady 
proporcionality, měly by příslušné orgány 
v zájmu zamezení zdvojování činnosti 
zohlednit informace, které již mají 
k dispozici jinými prostředky, zejména 
pokud jde o úvěrové instituce. Má se za to, 
že jakmile je úvěrové portfolio převedeno 
na kupce úvěrů, oznamovací povinnost 
vůči příslušnému vnitrostátnímu orgánu 
s ohledem na toto portfolio má tento 
kupec úvěrů. Kromě toho by se v případě 
sekuritizačních transakcí, jsou-li 
stanoveny povinné šablony pro účely 
transparentnosti, mělo předcházet 
zdvojování činnosti, pokud jde o podávání 
zpráv podle této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Jako součást akčního plánu Rady 
by infrastruktura údajů úvěrových institucí 
byla posílena tím, že by měla jednotné 
a normalizované údaje týkající se smluv 
o úvěrech v selhání. Evropský orgán pro 
bankovnictví vypracoval šablony údajů, 
které poskytují informace o úvěrových 
expozicích v bankovním portfoliu 
a umožní potenciálním kupcům ocenit 
hodnotu úvěrových smluv a poskytovat jim 
náležitou péči. Uplatňování těchto šablon 
na úvěrové smlouvy by snížilo 
nerovnováhu v informovanosti 
potenciálních kupců a prodejců úvěrových 
smluv, a přispělo tak k rozvoji fungujícího 
sekundárního trhu v Unii. Evropský orgán 
pro bankovnictví by měl proto zapracovat 
šablony údajů do prováděcích technických 
norem a úvěrové instituce by měly 
používat tyto normy s cílem usnadnit 
ocenění úvěrových smluv pro prodej.

(32) Jako součást akčního plánu Rady 
by infrastruktura údajů úvěrových institucí 
byla posílena tím, že by měla jednotné 
a normalizované údaje týkající se smluv 
o úvěrech v selhání. Evropský orgán pro 
bankovnictví vypracoval šablony údajů, 
které poskytují informace o úvěrových 
expozicích v bankovním portfoliu 
a umožní potenciálním kupcům ocenit 
hodnotu úvěrových smluv a poskytovat jim 
náležitou péči. Uplatňování těchto šablon 
na úvěrové smlouvy by snížilo 
nerovnováhu v informovanosti 
potenciálních kupců a prodejců úvěrových 
smluv, a přispělo tak k rozvoji fungujícího 
sekundárního trhu v Unii. Evropský orgán 
pro bankovnictví by měl proto zapracovat 
šablony údajů do prováděcích technických 
norem pro úvěrové instituce. Za účelem 
zachování zásady proporcionality by se 
tyto požadavky na informace měly 
uplatňovat na úvěrové instituce 
přiměřeným způsobem s ohledem na 
jejich velikost a složitost. Další prodejci 
úvěrových smluv by měly být vybízeni, aby 
používali tyto normy s cílem usnadnit 
ocenění úvěrových smluv pro prodej.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Jelikož ocenění portfolia úvěru 
v selhání je složité a komplexní, 
skutečnými kupci na sekundárních trzích 
jsou sofistikovaní investoři. Často jsou jimi 
investiční fondy a finanční nebo úvěrové 
instituce. Jelikož nevytvářejí nové úvěry, 
ale nakupují existující úvěry na vlastní 

(33) Jelikož ocenění portfolia úvěru 
v selhání je složité a komplexní, 
skutečnými kupci na sekundárních trzích 
jsou sofistikovaní investoři. Často jsou jimi 
investiční fondy a finanční nebo úvěrové 
instituce. Jelikož nevytvářejí nové úvěry, 
ale nakupují existující úvěry na vlastní 
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riziko, nevyvolávají obezřetnostní obavy 
a jejich potenciální příspěvek 
k systémovému riziku je zanedbatelný. 
Proto není důvodné vyžadovat od těchto 
typů investorů, aby žádali o udělení 
oprávnění, nebo pro ně stanovit zvláštní 
podmínky zapojení se do těchto činností. Je 
však důležité, aby se pravidla Unie 
a vnitrostátní pravidla ochrany spotřebitelů 
uplatňovala dál a aby práva vypůjčovatelů 
byla i nadále právy vyplývajícími 
z počáteční úvěrové smlouvy.

riziko, nevyvolávají obezřetnostní obavy 
a jejich potenciální příspěvek 
k systémovému riziku je zanedbatelný. 
Proto není důvodné vyžadovat od těchto 
typů investorů, aby žádali o udělení 
oprávnění, nebo pro ně stanovit zvláštní 
podmínky zapojení se do těchto činností. Je 
však důležité, aby se pravidla Unie 
a vnitrostátní pravidla ochrany spotřebitelů 
uplatňovala dál a aby práva vypůjčovatelů 
byla i nadále právy vyplývajícími 
z počáteční úvěrové smlouvy. Kupci 
úvěrů, kteří nejsou úvěrovými institucemi, 
přitom ale podléhají regulaci nebo 
dohledu příslušného orgánu členského 
státu, však mohou v některých případech 
poskytovat obchodním vypůjčovatelům 
nové úvěry v rámci provádění 
přiměřených ozdravných opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Kupci úvěrů ze třetích zemí mohou 
spotřebitelům v Unii ztížit situaci, pokud 
jde o to, zda se mohou spoléhat na svá 
práva podle právních předpisů Unie, 
a vnitrostátním orgánům ve vykonávání 
dohledu nad vymáháním plnění úvěrových 
smluv. Úvěrové instituce se také mohou 
nechat odradit od převádění těchto 
úvěrových smluv na kupce úvěrů ze třetích 
zemí, jelikož by mohla být ohrožena jejich 
dobrá pověst. Uložení povinnosti zástupci 
kupců spotřebitelských úvěrů ze třetích 
zemí, aby určil úvěrovou instituci nebo 
oprávněného obsluhovatele úvěrů v Unii 
pro obsluhu úvěrových smluv, zajišťuje, 
že po převodu úvěrové smlouvy bude 
zachována stejná úroveň práv spotřebitelů. 

(34) Kupci úvěrů ze třetích zemí mohou 
spotřebitelům v Unii ztížit situaci, pokud 
jde o to, zda se mohou spoléhat na svá 
práva podle právních předpisů Unie, 
a vnitrostátním orgánům ve vykonávání 
dohledu nad vymáháním plnění úvěrových 
smluv. Úvěrové instituce se také mohou 
nechat odradit od převádění těchto 
úvěrových smluv na kupce úvěrů ze třetích 
zemí, jelikož by mohla být ohrožena jejich 
dobrá pověst. V důsledku toho je třeba, 
aby kupci úvěrů i obsluhovatelé úvěrů 
působící v Unii měli povinnost získat 
v Unii oprávnění s cílem zajistit, že po 
převodu úvěrové smlouvy bude zachována 
stejná úroveň práv spotřebitelů. Kupec 
úvěrů a obsluhovatel úvěru mají povinnost 
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Obsluhovatel úvěru má povinnost 
dodržovat platné právní předpisy Unie 
a vnitrostátní právní předpisy 
a vnitrostátním orgánům v jednotlivých 
členských státech by se měly udělit 
příslušné pravomoci pro vykonávání 
účinného dohledu nad jeho činností.

dodržovat platné právní předpisy Unie 
a vnitrostátní právní předpisy 
a vnitrostátním orgánům v jednotlivých 
členských státech by se měly udělit 
příslušné pravomoci pro vykonávání 
účinného dohledu nad jejich činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Kupci úvěrů se obecně řídí 
krátkodobým obchodním modelem, který 
se soustředí na nákup klasifikovaného 
dluhu s velkou slevou a snaží se co 
nejrychleji získat podkladové aktivum. 
Vzhledem k tomu, že hlavní rozhodnutí 
týkající se klasifikovaného dluhu, včetně 
stanovení úrokové sazby, 
restrukturalizace úvěru a vymáhání 
úvěru, přijímá kupec úvěrů, je důležité, 
aby měl kupec úvěrů – a nejen 
obsluhovatel úvěru, který působí jako 
zprostředkovatel – oprávnění a vztahovala 
se na něj regulace v Unii a aby podléhal 
dohledu, vyšetřování a sankcím ze strany 
příslušných vnitrostátních orgánů 
v členském státě, v němž působí.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Pokud kupec úvěru spravuje práva 
a povinnosti související s právy věřitele 
plynoucími z úvěrové smlouvy nebo 
samotné úvěrové smlouvy a pokud 
vymáhá jejich plnění, považuje se za 
obsluhovatele úvěru, a proto by měl mít 
oprávnění podle pravidel stanovených 
v této směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Markus Ferber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Aniž jsou dotčeny předsmluvní 
povinnosti podle směrnice 2014/17/EU, 
směrnice 2008/48/ES a směrnice 
93/13/EHS, a v zájmu zajištění vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele, měl by se 
spotřebiteli ve stanovené lhůtě a před 
jakýmikoli změnami podmínek úvěrové 
smlouvy předložit jasný a komplexní 
seznam všech těchto změn, lhůty jejich 
provedení a nezbytné podrobnosti a také 
název a adresa vnitrostátního orgánu, 
u něhož mohou podat stížnost.

(52) Aniž jsou dotčeny předsmluvní 
povinnosti podle směrnice 2014/17/EU, 
směrnice 2008/48/ES a směrnice 
93/13/EHS, a v zájmu zajištění vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele, měl by se 
spotřebiteli ve stanovené lhůtě a před 
jakýmikoli podstatnými změnami 
podmínek úvěrové smlouvy předložit jasný 
a komplexní seznam všech těchto změn, 
lhůty jejich provedení a nezbytné 
podrobnosti a také název a adresa 
vnitrostátního orgánu, u něhož mohou 
podat stížnost.

Or. en

Odůvodnění

Aby se předešlo nepřiměřené administrativní zátěži, měl by se požadavek na informace 
vztahovat pouze na podstatné změny.

Pozměňovací návrh 258
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53a) V zájmu dosažení dostatečné 
úrovně ochrany vypůjčovatele a řešení 
pochybení při vymáhání pohledávek by 
harmonizovaná regulace EU měla zajistit, 
aby náklady a odměny obsluhovatelů 
úvěru nebyly nikdy účtovány 
vypůjčovateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 54 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54a) Členské státy zajistí, aby chování 
nebo postupy, které by mohly mít 
nepříznivý dopad na soukromí a/nebo 
lidskou důstojnost vypůjčovatele nebo by 
je mohly uvádět v omyl, byly zakázány. 
Mezi postupy, které lze považovat za 
obtěžování, patří zasílání nadměrného 
počtu upomínek, používání zastrašujících 
formulací, používání stigmatizujících 
obálek, návštěvy vypůjčovatelů během 
pracovní doby nebo na pracovišti či 
kontaktování jejich kolegů nebo 
rodinných příslušníků. Tyto postupy 
mohou zhoršit situaci vypůjčovatelů a vést 
k případné ztrátě zaměstnání, a tím snížit 
jejich schopnost splácet dluh.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Evelyn Regner, Joachim Schuster
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví společný rámec 
a požadavky pro:

Tato směrnice se vztahuje na úvěry 
v selhání, s výjimkou zajištěných 
a nezajištěných úvěrových smluv, které 
byly uzavřeny mezi věřiteli a spotřebiteli 
ve smyslu čl. 3 písm. a) směrnice 
2008/48/ES. Tato směrnice stanoví 
společný rámec a požadavky pro:

Or. de

Odůvodnění

V zájmu ochrany spotřebitele není vhodné vytvářet sekundární trh se spotřebitelskými úvěry 
a je třeba jej odmítnut, neboť lze očekávat, že prodej pohledávek bude mít ve skutečnosti 
významný dopad na smluvní postavení spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 261
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví společný rámec 
a požadavky pro:

Tato směrnice se vztahuje na smlouvy 
o úvěrech v selhání a stanoví společný 
rámec a požadavky pro:

Or. en

Odůvodnění

Tato změna se týká celého textu.

Pozměňovací návrh 262
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obsluhovatele úvěrů jednající 
jménem úvěrové instituce nebo kupce 
úvěrů v souvislosti s úvěrovou smlouvou 
vydanou úvěrovou institucí nebo jejími 
dceřinými podniky;

a) obsluhovatele úvěrů, který 
obsluhuje práva věřitele plynoucí 
z úvěrové smlouvy vydané úvěrovou 
institucí nebo úvěrovou smlouvu 
samotnou vydanou úvěrovou institucí, 
jejími dceřinými podniky usazenými 
v Unii nebo jinými věřiteli, kteří jsou 
věřiteli nebo jednají jménem kupce úvěru 
nebo některé úvěrové instituce;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obsluhovatele úvěrů jednající 
jménem úvěrové instituce nebo kupce 
úvěrů v souvislosti s úvěrovou smlouvou 
vydanou úvěrovou institucí nebo jejími 
dceřinými podniky;

a) obsluhovatele úvěrů, kteří 
obsluhují práva věřitelů plynoucí ze 
smlouvy o úvěru v selhání nebo samotnou 
smlouvu o úvěru v selhání vydanou 
úvěrovou institucí usazenou v Unii 
a jednají jménem úvěrové instituce nebo 
kupce úvěrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obsluhovatele úvěrů jednající 
jménem úvěrové instituce nebo kupce 
úvěrů v souvislosti s úvěrovou smlouvou 
vydanou úvěrovou institucí nebo jejími 

a) obsluhovatele úvěrů jednající 
jménem úvěrové instituce nebo kupce 
úvěrů v souvislosti se smlouvou o úvěrech 
v selhání vydanou úvěrovou institucí 
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dceřinými podniky; usazenou v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kupce úvěrů, kteří kupují úvěrové 
smlouvy vydané úvěrovou institucí nebo 
jejími dceřinými podniky;

b) kupce úvěrů, kteří kupují práva 
věřitele plynoucí z úvěrové smlouvy nebo 
úvěrovou smlouvu samotnou vydanou 
úvěrovou institucí, jejími dceřinými 
podniky usazenými v Unii nebo jinými 
věřiteli;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kupce úvěrů, kteří kupují úvěrové 
smlouvy vydané úvěrovou institucí nebo 
jejími dceřinými podniky;

b) kupce úvěrů, kteří kupují smlouvy 
o úvěrech v selhání vydané úvěrovou 
institucí usazenou v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c



AM\1195240CS.docx 45/155 PE645.006v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) doplňkový společný mechanismus 
urychleného mimosoudního vymáhání 
kolaterálu v souvislosti se zajištěnými 
úvěrovými smlouvami uzavřenými mezi 
věřiteli a obchodními vypůjčovateli, které 
jsou zajištěné kolaterálem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) doplňkový společný mechanismus 
urychleného mimosoudního vymáhání 
kolaterálu v souvislosti se zajištěnými 
úvěrovými smlouvami uzavřenými mezi 
věřiteli a obchodními vypůjčovateli, které 
jsou zajištěné kolaterálem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) věřitele před převodem práv 
věřitele plynoucích z úvěrové smlouvy 
nebo převodem úvěrové smlouvy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 270
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se vztahuje pouze na 
smlouvy o úvěrech v selhání. Věřitelé 
nesmějí převádět splácené úvěrové 
smlouvy uzavřené se spotřebiteli na třetí 
strany.

Or. en

Odůvodnění

Skutečnost, že se tato směrnice týká pouze úvěrů v selhání, je uvedena ve vysvětlujícím 
prohlášení a bodech odůvodnění. Vymezení oblasti působnosti (článek 1) a předmětu (článek 
2) však tuto skutečnost neuvádějí. V zájmu zprůhlednění a s cílem zabránit jakýmkoli 
nezamýšleným důsledkům je třeba výslovně uvést, že se tato směrnice vztahuje pouze na 
smlouvy o úvěrech v selhání. To také znamená, že věřitelům by nemělo být dovoleno prodávat 
splácené úvěrové smlouvy třetím stranám.

Pozměňovací návrh 271
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se vztahuje na smlouvy 
o úvěrech v selhání. Věřitelé nesmějí 
převádět splácené úvěrové smlouvy 
uzavřené se spotřebiteli na třetí strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh směrnice
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Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se vztahuje na smlouvy 
o úvěrech v selhání. Věřitelé nesmějí 
převádět splácené úvěrové smlouvy 
uzavřené se spotřebiteli na třetí strany.

Or. en

Odůvodnění

Skutečnost, že se tato směrnice týká pouze úvěrů v selhání, je uvedena ve vysvětlujícím 
prohlášení a bodech odůvodnění. Vymezení oblasti působnosti (článek 1) a předmětu (článek 
2) však tuto skutečnost neuvádějí. V zájmu zprůhlednění a s cílem zabránit jakýmkoli 
nezamýšleným důsledkům je třeba výslovně uvést, že se tato směrnice vztahuje pouze na 
smlouvy o úvěrech v selhání. To také znamená, že věřitelům by nemělo být dovoleno prodávat 
splácené úvěrové smlouvy třetím stranám.

Pozměňovací návrh 273
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Věřitelé nesmějí převádět splácené 
úvěrové smlouvy uzavřené se spotřebiteli 
na třetí strany.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna se týká celého textu.

Pozměňovací návrh 274
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obsluhovatele úvěrů, který 
obsluhuje úvěrovou smlouvu vydanou 
úvěrovou institucí usazenou v Unii nebo 
jejími dceřinými podniky usazenými 
v Unii a který jedná jménem věřitele 
v souladu s platným právem Unie nebo 
vnitrostátními právními předpisy;

a) obsluhovatele úvěrů, kteří 
obsluhují práva věřitelů plynoucí 
z úvěrové smlouvy nebo samotnou 
úvěrovou smlouvu a kteří jednají jménem 
věřitele v souladu s platným právem Unie 
nebo vnitrostátními právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kupce úvěrů, který koupí úvěrovou 
smlouvu vydanou úvěrovou institucí 
usazenou v Unii nebo jejími dceřinými 
podniky usazenými v Unii, na základě 
které přebírá povinnosti věřitele podle 
úvěrové smlouvy v souladu s platnými 
předpisy Unie a vnitrostátními právními 
předpisy.

b) kupce úvěrů, kteří kupují práva 
věřitele plynoucí z úvěrové smlouvy 
vydané úvěrovou institucí nebo úvěrovou 
smlouvu samotnou, na základě které 
přebírají povinnosti věřitele podle úvěrové 
smlouvy v souladu s platnými předpisy 
Unie a vnitrostátními právními předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Články 3, 23 až 33 a 39 až 43 této 
směrnice se vztahují na zajištěné úvěrové 
smlouvy uzavřené mezi věřiteli 
a obchodními vypůjčovateli, které jsou 

vypouští se
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zajištěny jakýmkoli movitým a nemovitým 
majetkem ve vlastnictví obchodního 
vypůjčovatele, jenž byl poskytnut věřiteli 
jako kolaterál za účelem zajištění splacení 
nároků vyplývajících ze zajištěné úvěrové 
smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Stasys Jakeliūnas

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato směrnice se nevztahuje na 
úvěrové smlouvy uzavřené mezi věřiteli 
a vypůjčovateli, kteří jsou spotřebiteli, 
jejichž zajištění tvoří obytné nemovitosti, 
které jsou hlavním sídlem vypůjčovatele. 

Or. en

Odůvodnění

Získání úvěru na bydlení patří mezi nejdůležitější a současně nejrizikovější rozhodnutí, která 
lidé přijímají. Ceny aktiv dosahují vysoké úrovně, což může přivést vypůjčovatele do finanční 
tísně, zejména dojde-li ke zvýšení úrokových sazeb. Zahrnutí těchto úvěrových smluv do 
rozsahu jednotného sekundárního trhu pro úvěry v selhání by vystavilo vypůjčovatele v tísni 
nutnosti vést jednání s kupci úvěrů a obsluhovateli úvěrů, kteří jsou usazeni a regulováni 
v zahraničí a kteří podléhají dohledu v zahraničí. Tím se zvyšuje riziko nespravedlivého 
zacházení a zabavení majetku z hypotečního úvěru těmito třetími stranami.

Pozměňovací návrh 278
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato směrnice se nevztahuje na 
smlouvy o spotřebitelských úvěrech 
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v selhání. Věřitelé nesmějí převádět 
splácené úvěrové smlouvy uzavřené se 
spotřebiteli na třetí strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Touto směrnicí není dotčena 
ochrana poskytovaná spotřebitelům podle 
směrnice 2014/17/EU, směrnice 
2008/48/ES, směrnice Rady 93/13/EHS 
a vnitrostátních předpisů přijatých 
k provedení této směrnice, pokud jde 
o úvěrové smlouvy spadající do oblasti 
působnosti této směrnice.

3. Pokud jde o úvěrové smlouvy 
spadající do oblasti působnosti této 
směrnice, touto směrnicí nejsou dotčeny 
ani zásady smluvního práva, ani zásady 
občanského práva podle vnitrostátních 
právních předpisů s ohledem na převod 
práv věřitele plynoucích z úvěrové 
smlouvy nebo převod samotné úvěrové 
smlouvy, ani ochrana poskytovaná 
spotřebitelům nebo vypůjčovatelům 
zejména podle nařízení (EU) č. 
1215/2012, nařízení (EU) č. 593/2008, 
směrnice 2014/17/EU, směrnice 
2008/48/ES, směrnice Rady 93/13/ES 
a vnitrostátních předpisů přijatých 
k provedení této směrnice nebo jiného 
příslušného právního předpisu Unie 
a vnitrostátních právních předpisů na 
ochranu spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Touto směrnicí nejsou dotčena 
[stávající] omezení ve vnitrostátním právu 
členských států, pokud jde o převod práv 
věřitelů plynoucích ze smlouvy o úvěru 
v selhání, která nejsou po splatnosti nebo 
jsou po splatnosti méně než 90 dnů nebo 
nejsou ukončena v souladu 
s vnitrostátním občanským právem, ani 
převod práv věřitelů plynoucích z této 
smlouvy o úvěru v selhání.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Touto směrnicí nejsou dotčena 
omezení ve vnitrostátním právu členských 
států, pokud jde o převod práv věřitelů 
plynoucích ze smlouvy o úvěru v selhání, 
která není po splatnosti nebo je po 
splatnosti méně než 90 dnů nebo není 
ukončena v souladu s vnitrostátním 
občanským právem, ani převod této 
smlouvy o úvěru v selhání.

Or. en

Odůvodnění

Znění je totožné s čl. 2 odst. 3 písm. a) znění navrženého Radou (7344/19 ADD 1) a čl. 2 odst. 
3 písm. a) neoficiálního kompromisního znění Hospodářského a měnového výboru z března 
2019.

Pozměňovací návrh 282
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh směrnice
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Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
požadavky vnitrostátních právních 
předpisů členských států týkající se 
obsluhy práv věřitele plynoucích z úvěrové 
smlouvy nebo obsluhy samotné úvěrové 
smlouvy, pokud je kupec úvěrů 
sekuritizační jednotkou pro speciální účel 
ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 
2017/2402.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
požadavky vnitrostátních právních 
předpisů členských států týkající se 
obsluhy práv věřitele plynoucích z úvěrové 
smlouvy nebo obsluhy samotné úvěrové 
smlouvy, pokud je kupec úvěrů 
sekuritizační jednotkou pro speciální účel 
ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 
2017/2402.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Články 3 až 22 a články 34 až 43 
této směrnice se nepoužijí v případě:

vypouští se

a) obsluhy úvěrové smlouvy prováděnou 
úvěrovou institucí usazenou v Unii nebo 
jejími dceřinými podniky usazenými 
v Unii;
b) obsluhy úvěrové smlouvy, která nebyla 
vydána úvěrovou institucí usazenou 
v Unii nebo jejími dceřinými podniky 
usazenými v Unii, vyjma případů, kdy 
vydaná úvěrová smlouva je nahrazena 
úvěrovou smlouvou vydanou takovou 
institucí nebo jejími dceřinými podniky;
c) nákupu úvěrové smlouvy úvěrovou 
institucí usazenou v Unii nebo jejími 
dceřinými podniky usazenými v Unii;
d) převodu úvěrových smluv 
uskutečněného před datem uvedeným 
v druhém pododstavci čl. 41 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obsluhy úvěrové smlouvy 
prováděnou úvěrovou institucí usazenou 
v Unii nebo jejími dceřinými podniky 
usazenými v Unii;

a) obsluhy úvěrové smlouvy 
prováděnou úvěrovou institucí usazenou 
v Unii nebo jejími dceřinými podniky 
usazenými v Unii; správce alternativního 
investičního fondu ve smyslu čl. 4 odst. 1 
písm. b) směrnice 2011/61/EU; 
správcovské společnosti ve smyslu čl. 2 
odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES; 
investičního podniku ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 1 směrnice 2014/65/EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 286
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) nákupu úvěrové smlouvy úvěrovou 
institucí nebo neúvěrovou institucí, která 
měla podíl na vyhýbání se daňovým 
povinnostem nebo na daňových únicích 
v kterémkoli členském státě EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) převodu úvěrových smluv 
uskutečněný před datem uvedeným 
v druhém pododstavci čl. 41 odst. 2.

d) převodu práv věřitele nebo 
samotných úvěrových smluv 
uskutečněného před datem uvedeným 
v druhém pododstavci čl. 41 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Danuta Maria Hübnerová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou stanovit 
výjimku z uplatňování této směrnice pro 
obsluhu práv věřitele plynoucích 
z úvěrové smlouvy nebo obsluhu samotné 
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úvěrové smlouvy, kterou provádějí 
právníci, kteří jsou předmětem dohledu 
každého členského státu, jako jsou veřejní 
notáři a soudní vykonavatelé ve smyslu 
definic ve vnitrostátních právních 
předpisech nebo advokáti ve smyslu 
definice čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
98/5/ES36a, pokud vykonávají činnosti 
uvedené v čl. 3 odst. 9 této směrnice 
v rámci své profesní činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Články 5, 6 a 7 této směrnice se 
nevztahují na úvěrové instituce nebo 
jejich dceřiné společnosti usazené v Unii. 
Při provádění ustanovení této směrnice se 
členské státy vyhnou jakémukoli 
zdvojování požadavků na úvěrové 
instituce podle směrnice 2014/17/EU, 
směrnice 2008/48/ES a směrnice 
2013/36/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh



PE645.006v01-00 56/155 AM\1195240CS.docx

CS

5. Články 3, 23 až 33 a články 34 až 
43 této směrnice se nepoužijí v případě:

vypouští se

a) zajištěných úvěrových smluv 
uzavřených mezi věřiteli a vypůjčovateli, 
kteří jsou spotřebiteli ve smyslu čl. 3 písm. 
a) směrnice 2008/48/ES;
b) zajištěných úvěrových smluv 
uzavřených mezi věřiteli a obchodními 
vypůjčovateli, kteří jsou neziskovými 
společnostmi;
c) zajištěných úvěrových smluv 
uzavřených mezi věřiteli a obchodními 
vypůjčovateli, které jsou zajištěny těmito 
kategoriemi kolaterálu:
i) dohodami o finančním zajištění ve 
smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice 
2002/47/ES37;
ii) obytnými nemovitosti, které jsou 
hlavním sídlem obchodního 
vypůjčovatele.
_________________
37 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 
o dohodách o finančním zajištění (Úř. 
věst. L 168, 27.6.2002, s. 43).

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajištěných úvěrových smluv 
uzavřených mezi věřiteli a vypůjčovateli, 
kteří jsou spotřebiteli ve smyslu čl. 3 písm. 
a) směrnice 2008/48/ES;

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

V zájmu ochrany spotřebitele není vhodné vytvářet sekundární trh se spotřebitelskými úvěry 
(prodej pohledávek v selhání) a je třeba jej odmítnut, neboť lze očekávat, že prodej 
pohledávek bude mít ve skutečnosti významný dopad na smluvní postavení spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 292
Danuta Maria Hübnerová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Články 4 až čl. 15 odst. 1, články 
16 až 22 a 34 až 37 této směrnice se 
nepoužijí v případě:
a) splácených úvěrů a
b) mechanismů syndikovaného úvěru.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „vypůjčovatelem“ právnická nebo 
fyzická osoba, která uzavřela úvěrovou 
smlouvu s věřitelem;

3) „vypůjčovatelem“ právnická nebo 
fyzická osoba jiná než spotřebitel, která 
uzavřela úvěrovou smlouvu s věřitelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „vypůjčovatelem v platební 
neschopnosti“ fyzická nebo právnická 
osoba, která uzavřela úvěrovou smlouvu, 
jež byla označena nebo pravděpodobně 
bude označena za „smlouvu o úvěru 
v selhání“ ve smyslu bodu 9a;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „úvěrovou smlouvou“ smlouva 
původně vydaná, změněná nebo nahrazená, 
na jejímž základě věřitel poskytuje nebo 
slibuje poskytnout úvěr ve formě odložené 
platby, půjčky nebo jiné podobné finanční 
služby;

5) „úvěrovou smlouvou“ smlouva 
uzavřená úvěrovou institucí nebo 
jakýmkoli jiným věřitelem původně 
vydaná, změněná nebo nahrazená, na 
jejímž základě věřitel poskytuje nebo 
slibuje poskytnout úvěr ve formě odložené 
platby, půjčky nebo jiné podobné finanční 
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „kupcem úvěrů“ jakákoli fyzická 
nebo právnická osoba jiná než úvěrová 
instituce nebo její dceřiná společnost, 
která kupuje úvěrovou smlouvu v rámci 
své obchodní, podnikatelské nebo profesní 

(7) „kupcem úvěrů“ jakákoli fyzická 
nebo právnická osoba, která kupuje 
úvěrovou smlouvu v rámci své obchodní, 
podnikatelské nebo profesní činnosti;
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činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) „obsluhovatelem úvěru“ právnická 
osoba, která v rámci své obchodní činnosti 
spravuje a prosazuje práva a povinnosti 
související s právy věřitele plynoucími ze 
smlouvy o úvěru v selhání nebo se 
samotnou smlouvou o úvěru v selhání 
jménem věřitele nebo svým jménem 
a vykonává alespoň jednu nebo více 
z těchto činností:
i) vybírání nebo vymáhání plateb 
splatných vypůjčovatelem v souvislosti 
s právy věřitele plynoucími z úvěrové 
smlouvy nebo v souvislosti se samotnou 
úvěrovou smlouvou, pokud se nejedná 
o „platební službu“ ve smyslu definice 
v příloze I směrnice 2015/2366, v souladu 
s vnitrostátním právem;
ii) sjednávání změn – v souladu 
s požadavky stanovenými ve vnitrostátním 
právu – podmínek týkajících se práv 
věřitele plynoucích z úvěrové smlouvy 
nebo samotné úvěrové smlouvy 
s vypůjčovatelem na základě pokynů 
vydaných věřitelem, pokud není věřitel 
„zprostředkovatelem úvěru“ ve smyslu čl. 
4 odst. 5 směrnice 2014/17/EU nebo čl. 3 
písm. f) směrnice 2008/48/ES;
iii) vyřizování stížností v souvislosti 
s právy věřitele plynoucími z úvěrové 
smlouvy nebo se samotnou úvěrovou 
smlouvou;
iv) informování vypůjčovatele o veškerých 



PE645.006v01-00 60/155 AM\1195240CS.docx

CS

změnách úroků, poplatků nebo plateb 
splatných v souvislosti s právy věřitelů 
plynoucími z úvěrové smlouvy nebo podle 
samotné úvěrové smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „obsluhovatelem úvěru“ jakákoli 
fyzická nebo právnická osoba jiná než 
úvěrová instituce nebo její dceřiná 
společnost, která jménem věřitele 
vykonává jednu nebo více těchto činností:

vypouští se

a) monitoruje plnění úvěrové smlouvy;
b) shromažďuje a spravuje informace 
o stavu úvěrové smlouvy, o vypůjčovateli 
a každém kolaterálu použitém k zajištění 
úvěrové smlouvy;
c) informuje vypůjčovatele o veškerých 
změnách úroků, poplatků nebo plateb 
splatných podle úvěrové smlouvy;
d) prosazuje práva a povinnosti podle 
úvěrové smlouvy jménem věřitele, včetně 
správy splácení;
e) sjednává změnu podmínek úvěrové 
smlouvy s vypůjčovateli, pokud nejsou 
„zprostředkovatelem úvěru“ ve smyslu čl. 
4 odst. 5 směrnice 2014/17/EU nebo čl. 3 
písm. f) směrnice 2008/48/ES;
f) vyřizuje stížnosti vypůjčovatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
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Matt Carthy

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „obsluhovatelem úvěru“ jakákoli 
fyzická nebo právnická osoba jiná než 
úvěrová instituce nebo její dceřiná 
společnost, která jménem věřitele 
vykonává jednu nebo více těchto činností:

8) „obsluhovatelem úvěru 
v obchodním vztahu mezi obchodními 
společnostmi“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba jiná než úvěrová instituce 
nebo její dceřiná společnost, která jménem 
věřitele obchodního nebo profesionálního 
vypůjčovatele vykonává jednu nebo více 
těchto činností:

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 8 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zajišťuje jakékoli činnosti 
související s vymáháním pohledávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 8 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) vyřizuje stížnosti vypůjčovatelů; vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 302
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 8 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zajišťuje jakékoli činnosti 
související s vymáháním pohledávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Matt Carthy

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) „obsluhovatelem úvěru 
v obchodním vztahu vůči vypůjčovateli“ 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
jiná než úvěrová instituce nebo její 
dceřiná společnost, která jménem věřitele 
vykonává jednu nebo více těchto činností:
a) monitoruje plnění úvěrové smlouvy;
b) shromažďuje a spravuje informace 
o stavu úvěrové smlouvy, o vypůjčovateli 
a každém kolaterálu použitém k zajištění 
úvěrové smlouvy;
c) informuje vypůjčovatele o veškerých 
změnách úroků, poplatků nebo plateb 
splatných podle úvěrové smlouvy;
d) prosazuje práva a povinnosti podle 
úvěrové smlouvy jménem věřitele, včetně 
správy splácení;
e) sjednává změnu podmínek úvěrové 
smlouvy s vypůjčovateli, pokud nejsou 
„zprostředkovatelem úvěru“ ve smyslu čl. 
4 odst. 5 směrnice 2014/17/EU nebo čl. 3 
písm. f) směrnice 2008/48/ES;
f) zajišťuje jakékoli činnosti související 
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s vymáháním pohledávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Danuta Maria Hübnerová

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) „smlouvou o úvěru v selhání“ 
expozice, která je klasifikována jako 
nevýkonná ve smyslu článku 47a nařízení 
(EU) 575/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) „smlouvou o úvěru v selhání“ 
úvěrová smlouva, která je klasifikována 
jako nevýkonná expozice ve smyslu 
nařízení (EU) č. 575/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Opatření týkající se úlevy a realizace 

zástavního práva
1. Věřitelé vyvinou veškeré úsilí, aby 
zabránili převodu úvěrů v selhání 
spotřebitelů na třetí strany. Členské státy 
konkrétně zajistí, aby věřitelé 
vypůjčovatelům v tísni poskytovali 
přiměřené úlevy, jak je stanoveno 
v souladu s článkem 28 směrnice 
2014/17/EU a pokyny orgánu EBA 
o prodlení spotřebitele a realizaci 
zástavního práva EBA/GL/2015/12.
2. Opatření týkající se úlevy mohou 
zahrnovat tyto úlevy pro spotřebitele:
a) úplné nebo částečné refinancování 
úvěrové smlouvy;
b) úpravu předchozích podmínek úvěrové 
smlouvy, což může mimo jiné zahrnovat:
i. prodloužení lhůty hypotečního úvěru;
ii. změnu typu hypotečního úvěru (např. 
změnu z úvěru se splácením jistiny 
a úroků na typ, u něhož se splácí pouze 
úroky);
iii. odložení úhrady všech splátek nebo 
jejich části na určitou dobu;
iv. změnu úrokové sazby až do výše 
určitého maximálního limitu;
v. nabídku doby odkladu.
3. Definicí úvěrů v selhání přijatou 
prováděcím nařízením Komise (EU) 
2015/227 nejsou dotčeny závazky věřitelů 
týkající se úlevy.
4. V případě realizace zástavního práva, 
kdy je úvěr zajištěn hlavním sídlem 
spotřebitele, dostačuje ke splacení úvěru 
návrat nebo převod zajištění nebo výnosů 
z prodeje věřiteli třetí stranou. V souladu 
s tím bude změněn čl. 28 odst. 4 směrnice 
2014/17/EU.
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Or. en

Pozměňovací návrh 307
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Podmínky prodeje hypotečních úvěrů na 

obytné nemovitosti v selhání
1) Úvěr zajištěný hypotékou na obytné 
nemovitosti v kterémkoli členském státě 
nesmí být převeden na kupce úvěru nebo 
obsluhovatele úvěrů nebo jakoukoli třetí 
osobu bez písemného souhlasu 
vypůjčovatele.
2) Při získávání souhlasu stávajícího nebo 
nového vypůjčovatele musí věřitel 
poskytnout vypůjčovateli prohlášení 
obsahující dostatečné informace, které mu 
umožní učinit informované rozhodnutí.
3) Prohlášení podle odstavce 2 musí být 
předem schváleno příslušným 
vnitrostátním orgánem a obsahuje: i) 
jednoznačné vysvětlení důsledků převodu, 
a to i s ohledem na status členství 
vypůjčovatele, pokud je věřitelem stavební 
společnost, a ii) údaje o tom, jak by 
převod mohl ovlivnit vypůjčovatele.
4) Ke každému vypůjčovateli je třeba 
přistupovat individuálně a je mu 
poskytnuta přiměřená lhůta, ve které 
může vyslovit nebo odmítnout souhlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh směrnice
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Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3b
Vyloučení nemovitostí, které jsou hlavním 

sídlem
Hypoteční úvěry na nemovitosti, které 
jsou hlavním sídlem, jsou vyňaty z oblasti 
působnosti této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh směrnice
Článek 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3c
Ochrana vypůjčovatelů

Dostatečná úroveň ochrany vypůjčovatelů 
je zajišťována trvale. Obsluhovatelé 
úvěrů, kteří jednají s vypůjčovateli, musí 
splňovat zvláštní požadavky stanovené 
v této směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Frances Fitzgerald

Návrh směrnice
Hlava 2 – kapitola 1 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Udělování oprávnění obsluhovatelům 
úvěrů

Udělování oprávnění obsluhovatelům 
úvěrů a kupcům úvěrů

Or. en
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Odůvodnění

Na kupce úvěrů by se rovněž měl vztahovat požadavek oprávnění k výkonu činností obsluhy 
úvěrů, aby bylo zajištěno, že osoby, které mají právní nárok na úvěr poskytnutý na základě 
úvěrové smlouvy, podléhají regulaci ze strany příslušných orgánů a že se na ně vztahuje 
jednotný a harmonizovaný soubor podmínek.

Pozměňovací návrh 311
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mají možnost 
zachovat stávající vnitrostátní opatření 
zaměřená na ochranu vypůjčovatelů 
v tísni, stejně jako přijmout přísnější 
opatření, jako je např. opatření 
k prohlášení osobní platební neschopnosti 
či omezení činnosti obsluhovatelů úvěrů 
a kupců úvěrů.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Frances Fitzgerald

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy stanoví požadavek, 
aby kupec úvěrů získal oprávnění 
v domovském členském státě před 
zahájením svých činností na jeho území 
v souladu s požadavky stanovenými ve 
vnitrostátních předpisech přijatých 
k provedení této směrnice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 313
Frances Fitzgerald

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví tyto 
požadavky pro udělení oprávnění uvedené 
v čl. 4 odst. 1:

1. Členské státy stanoví tyto 
požadavky pro udělení oprávnění uvedené 
v čl. 4 odst. 1 a čl. 4 odst. 1a:

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Obsluhovatelé úvěrů a kupci úvěrů 
jednají v dobré víře, postupují vůči 
spotřebitelům spravedlivě a respektují 
jejich soukromí. Níže uvedené postupy 
jsou zakázány:
i) poskytování zavádějících informací 
spotřebitelům;
ii) obtěžování spotřebitelů, včetně 
předávání informací o dluhu spotřebitelů 
jejich zaměstnavateli, rodinným 
příslušníkům, přátelům a sousedům;
iii) účtování poplatků a sankcí 
spotřebitelům, které převyšují náklady 
přímo související se správou dluhu.
Členské státy stanoví maximální výše 
poplatků a sankcí uvedených v bodě iii) 
podle zásad spravedlnosti, rozumnosti 
a proporcionality.

Or. en
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Pozměňovací návrh 315
Engin Eroglu, Monica Semedo

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je-li žadatel právnickou osobou, 
členové jeho vedení nebo správního orgánu 
a osoby, které mají kvalifikovanou účast 
v podniku žadatele ve smyslu čl. 4 odst. 1 
bodu 36 nařízení (EU) č. 575/2013, nebo 
pokud je žadatel fyzickou osobou, musí 
splňovat tyto požadavky:

b) členové jeho vedení nebo správního 
orgánu tím, že stanoví, že mají:

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) mají dostatečně dobrou pověst; i) mají čistý trestní rejstřík nebo jiný 
rovnocenný vnitrostátní dokument, pokud 
jde o závažné trestné činy týkající se 
majetku, finančních činností, praní peněz, 
podvodu, daňových trestných činů, 
porušení služebního tajemství nebo 
fyzické nedotknutelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) mají dostatečně dobrou pověst; i) mají dostatečně dobrou pověst na 
základě článku 5a;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) mají dostatečně dobrou pověst; i) mají dostatečně dobrou pověst, 
podle článku 135 směrnice 2006/48/ES 
a článku 13 pokynů: konzultačního 
dokumentu Evropského orgánu pro 
bankovnictví EBA/CP/2013/03 k návrhu 
pokynů pro posuzování vhodnosti členů 
řídicího orgánu a nositelů klíčových 
funkcí úvěrové instituce;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) mají čistý trestní rejstřík nebo jiný 
rovnocenný vnitrostátní dokument, pokud 
jde o závažné trestné činy týkající se 
majetku, finančních činností nebo fyzické 
nedotknutelnosti;

ii) nejsou subjektem probíhajícího 
insolvenčního řízení, ani na ně dříve 
nebyl vyhlášen konkurs, pokud nebyli 
rehabilitováni v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 320
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) nejsou v současné době subjektem 
insolvenčního řízení, ani na ně dříve 
nebyl vyhlášen konkurs, pokud nebyli 
rehabilitováni v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy;

iii) vedení, jako celek, disponuje 
odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi, 
aby mohlo výkon své činnosti provádět 
kompetentně a odpovědně.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Danuta Maria Hübnerová

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) žadatel má dostatek vhodných 
zaměstnanců, kteří hovoří jazykem 
členského státu, v němž obsluhovatel 
úvěru předkládá žádost;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) žadatel má dostatečný počáteční 
kapitál a přiměřený kapitál a splňuje 
požadavky na likviditu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 323
Danuta Maria Hübnerová

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) žadatel má zavedeny odpovídající 
postupy boje proti praní peněz a boje proti 
terorismu, pokud vnitrostátní právní 
předpisy domovského členského státu, 
kterými se provádí směrnice 2015/849/EU, 
určují obsluhovatele úvěrů jako povinné 
subjekty pro účely předcházení praní 
peněz a financování terorismu a boje proti 
nim;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) žadatel má v okamžiku uzavření 
úvěrové smlouvy dostatek vhodných 
zaměstnanců, kteří hovoří jazykem 
členského státu, v němž má vypůjčovatel 
bydliště;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Danuta Maria Hübnerová
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) žadatel v souladu s platným 
vnitrostátním právem podléhá:
i) důkladným systémům řízení a správy, 
které zahrnují odpovídající mechanismy 
vnitřní kontroly a postupy řádné správy 
a účetní postupy;
ii) vhodným opatřením pro přijímání, 
řízení, monitorování a zmírňování rizik, 
kterým je nebo by mohl být vystaven;
iii) požadavkům na vykazování 
a zveřejňování informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) žadatel má zavedeny odpovídající 
postupy boje proti praní peněz a boje proti 
terorismu, pokud vnitrostátní právní 
předpisy domovského nebo hostitelského 
členského státu, kterými se provádí 
směrnice 2015/849/EU, určují 
obsluhovatele úvěrů jako povinné 
subjekty pro účely předcházení praní 
peněz a financování terorismu a boje proti 
nim;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Ernest Urtasun
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za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ed) neexistují žádné překážky pro 
účinný dohled nad žadatelem vyplývající 
ze struktury jeho skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ee) žadatel v souladu s platným 
vnitrostátním právem podléhá:

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ef) důkladným systémům řízení 
a správy, které zahrnují odpovídající 
mechanismy vnitřní kontroly a postupy 
řádné správy a účetní postupy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 330
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eg) vhodným opatřením pro přijímání, 
řízení, monitorování a zmírňování rizik, 
kterým je nebo by mohl být vystaven;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e h (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eh) požadavkům na vykazování 
a zveřejňování informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Evropský orgán pro bankovnictví 
vydá regulační technické normy 
k upřesnění podmínek uvedených v odst. 1 
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písm. c), d), ec) a ed) a minimálních 
požadavků uvedených v odst. 1 písm. ee) 
tohoto článku. Orgán EBA předloží 
Komisi tyto návrhy regulačních 
technických norem do … [jeden rok po 
vstupu této směrnice v platnost].
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci v souladu s články 
10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Kritéria dobré pověsti

1. Žadatelé podle článku 5, nebo 
v případě, že je žadatel právnickou 
osobou, členové jeho vedení nebo 
správního orgánu a osoby, které mají 
kvalifikovanou účast v podniku žadatele, 
by měli být považováni za osoby s dobrou 
pověstí, jestliže jejich osobní nebo 
profesní chování nevyvolává jakékoli 
závažné pochybnosti o jejich schopnosti 
zajistit řádné a obezřetné řízení. Měly by 
být zohledněny všechny dostupné 
informace, které jsou významné z hlediska 
posouzení, aniž by byla dotčena jakákoli 
omezení uložená vnitrostátními právními 
předpisy a bez ohledu na stát, ve kterém 
k příslušným událostem došlo.
2. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány přihlížely k jakémukoli správnímu 
rejstříku nebo rejstříku trestů, a to 
s ohledem na druh rozsudku nebo 
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obvinění, úroveň odvolání, přijatému 
trestu, dosažené fázi soudního řízení 
a účinku jakýchkoli opatření v rámci 
rehabilitace.
3. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány zvážily celkové okolnosti, včetně 
polehčujících okolností, závažnost 
každého příslušného trestného činu nebo 
správního opatření nebo opatření v oblasti 
dohledu, časovou lhůtu a chování 
žadatele od spáchání trestného činu 
a význam trestného činu či správního 
opatření nebo opatření v oblasti dohledu 
ve vztahu k navrhované úloze. Je třeba 
zohlednit tyto faktory, které mohou 
zpochybňovat dobrou pověst žadatele:
a) odsouzení nebo obvinění z příslušného 
trestného činu, což zejména zahrnuje:
b) jakýkoli trestný čin podle právních 
předpisů upravujících sektor 
bankovnictví, finanční sektor, sektor 
cenných papírů, pojišťovací činnost nebo 
dotýkajících se trhů s cennými papíry 
nebo nástrojů v oblasti cenných papírů či 
platebních prostředků, včetně právních 
předpisů o praní peněz, manipulaci 
s trhem nebo obchodování zasvěcených 
osob a lichvě;
c) nepoctivé nebo podvodné praktiky či 
finanční trestný čin;
d) jakékoli daňové trestné činy;
e) další trestné činy podle právních 
předpisů týkajících se společností 
a právních předpisů v oblasti úpadku, 
platební neschopnosti nebo ochrany 
spotřebitele;
f) příslušná současná nebo dřívější 
vyšetřování a/nebo vymáhání nebo 
uložené správní sankce za porušení 
ustanovení upravujících sektor 
bankovnictví, finanční sektor, sektor 
cenných papírů, pojišťovací činnost nebo 
dotýkajících se trhů s cennými papíry, 
nástrojů v oblasti cenných papírů či 
platebních prostředků nebo za porušení 
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právních předpisů o finančních službách;
g) příslušná současná nebo dřívější 
vyšetřování a/nebo vymáhání ze strany 
jiných regulačních nebo profesních 
subjektů za porušení příslušných 
ustanovení;
h) kumulativní účinky většího počtu méně 
závažných incidentů, které se samy o sobě 
nedotýkají dobrého jména žadatele, ale 
mohou mít významný dopad.
5. Pozornost by měla být věnována 
následujícím faktorům týkajícím se 
vhodnosti žadatele v minulých 
obchodních jednáních:
a) jakékoli důkazy o tom, že žadatel nebyl 
transparentní, otevřený či 
nespolupracoval při jednáních s orgány 
dohledu nebo regulačními orgány;
b) odmítnutí jakékoli registrace, 
oprávnění, členství nebo licence k výkonu 
obchodní či hospodářské činnosti nebo 
povolání; či zrušení, odnětí nebo 
ukončení této registrace, oprávnění, 
členství nebo licence; nebo vyhoštění 
regulačním orgánem nebo orgánem 
veřejné správy;
c) propuštění ze zaměstnání nebo 
z jakéhokoli postavení důvěry, 
svěřenského vztahu nebo podobného 
postavení či žádost o odchod z pracovního 
poměru v takovém postavení a
d) vyloučení z výkonu funkce osoby, která 
řídí hospodářskou činnost, příslušným 
orgánem.
6. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány zohlednily následující situace 
týkající se minulých a současných 
hospodářských výsledků a finančního 
zdraví:
a) zařazení na seznam nespolehlivých 
dlužníků nebo jakékoli nepříznivé 
záznamy na podobném seznamu vedeném 
uznaným úvěrovým úřadem;
b) finanční a hospodářské výsledky 
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subjektů vlastněných nebo řízených 
žadatelem nebo subjektů, v nichž měl 
žadatel významný podíl, se zvláštním 
zřetelem na případné rehabilitační, 
úpadkové a likvidační řízení;
c) vyhlášení osobního úpadku;
d) občanskoprávní spory, správní nebo 
trestní řízení, velké investice nebo 
expozice a uzavřené úvěry, pokud mohou 
mít významný dopad na finanční zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Frances Fitzgerald

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zavedou postup 
udělování oprávnění obsluhovatelům 
úvěrů, který žadateli umožní předložit 
žádost a poskytnout veškeré informace 
nezbytné pro příslušné orgány domovského 
členského státu k ověření toho, že žadatel 
splnil všechny podmínky stanovené ve 
vnitrostátních opatřeních, jimiž se provádí 
čl. 5 odst. 1.

1. Členské státy zavedou postup 
udělování oprávnění obsluhovatelům úvěrů 
a kupcům úvěrů, který žadateli umožní 
předložit žádost a poskytnout veškeré 
informace nezbytné pro příslušné orgány 
domovského členského státu k ověření 
toho, že žadatel splnil všechny podmínky 
stanovené ve vnitrostátních opatřeních, 
jimiž se provádí čl. 5 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) důkaz, že osoby uvedené v písm. c) 
tohoto odstavce splňují podmínky 
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stanovené v čl. 1 písm. ea) až ee);

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Zvláštní požadavky na obsluhovatele 

úvěrů v obchodním vztahu vůči 
vypůjčovateli

1. Příslušné orgány domovského 
členského státu dohlížejí na to, aby se 
obsluhovatelé úvěrů v obchodním vztahu 
vůči vypůjčovateli řídili těmito 
minimálními společnými pravidly EU pro 
vymáhání pohledávek
2. Minimální společná pravidla EU pro 
vymáhání pohledávek zahrnují povinnost:
a) poskytnout důkaz o pohledávce, která 
vyplývá z úvěrové smlouvy dříve, než dojde 
k jakémukoli vymáhání pohledávek;
b) před zahájením jakéhokoli vymáhání 
pohledávek povinně zaslat vypůjčovateli 
formální oznámení o stavu pohledávky. 
Toto formální oznámení musí obsahovat 
veškeré podstatné informace o pohledávce 
a musí být podáno transparentním 
a srozumitelným způsobem;
c) zajistit, aby bylo oznámení o pohledávce 
zasláno vypůjčovateli doporučenou poštou 
do vlastních rukou v běžné obálce a 
v regulovaném formátu;
d) zaslat oznámení o pohledávce, které 
obsahuje alespoň tyto údaje:
i) totožnost věřitele, včetně jeho 
telefonního čísla / kontaktních údajů;
ii) totožnost obsluhovatele úvěrů nebo 
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jeho mandát;
iii) oznámený, právně ověřitelný 
a zdokumentovaný důkaz o existenci 
pohledávky, podrobný výčet požadovaných 
částek a druh příslušného dluhu (kapitál, 
úroky, sankce, procesní náklady nebo 
jiné);
iv) jasný a srozumitelný popis všech 
příslušných práv vypůjčovatelů, včetně 
jejich práva na ochranu před obtěžováním 
a klamavými praktikami;
v) kontaktní údaje na místo, kde může 
vypůjčovatel získat informace 
a poradenství.
3. Členské státy by měly přijmout seznam 
činností souvisejících s postupem 
vymáhání pohledávek, které nesmějí 
obsluhovatelé úvěrů při jednání 
s vypůjčovateli používat. Tyto praktiky 
představují obtěžování a měly by být 
spojeny s odrazujícími pokutami či 
trestním postihem, v závislosti na druhu 
praktiky.
Tento seznam by měl obsahovat alespoň:
a) klamání vypůjčovatele, a to 
i prostřednictvím nevhodných pohrůžek 
soudního stíhání nebo poskytování jiných 
zavádějících informací;
b) zasílání nadměrného počtu upomínek, 
telefonátů nebo jiných upozornění; včetně 
automatických zpráv a zpráv vytvářených 
jakoukoli technologií provozovanou bez 
zásahu člověka;
c) neodečtení předchozí platby 
z požadované částky;
d) zasílání stigmatizujících nebo 
zastrašujících sdělení;
e) kontaktování jiných osob než 
vypůjčovatele, včetně příbuzných 
vypůjčovatelů, přátel, sousedů, kolegů;
f) kontaktování vypůjčovatelů v nevhodné 
době nebo na nevhodných místech, např. 
během pracovní doby nebo na pracovišti.
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4. Členské státy zajistí, aby náklady 
a odměny obsluhovatele úvěru nebyly 
účtovány vypůjčovateli.
5. Členské státy zajistí, aby byl 
vypůjčovatel oprávněn použít jakoukoli 
obranu proti obsluhovateli úvěrů, kterou 
měl k dispozici při jednáních s původním 
věřitelem, a aby byl informován o jejich 
postoupení.
6. Obsluhovatelé úvěrů v obchodním 
vztahu vůči vypůjčovateli systematicky 
používají standardní dokument EU 
oznámení o pohledávce, dříve než dojde 
k jakémukoli vymáhání pohledávky. 
Orgán EBA zpracuje návrh regulačních 
norem, kterými stanoví kritéria pro 
oznamování pohledávky, včetně 
povinného dokumentu oznámení 
o pohledávce.

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Požadavky na obsluhovatele úvěrů, 

věřitele a poskytovatele úvěrových služeb 
v oblasti výkonu hospodářské činnosti 

a vymáhání pohledávek
1. Členské státy zajistí, aby věřitelé, 
obsluhovatelé úvěrů a poskytovatelé 
úvěrových služeb předali vypůjčovateli 
před vymáháním pohledávek povinné 
oznámení, které zcela jednoznačně 
dokazuje dluh, který vyplývá z úvěrové 
smlouvy. Oznámení o pohledávce musí být 
provedeno výhradně formou dopisu 
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vypůjčovateli v bílé obálce bez jakéhokoli 
zvláštního označení a to doporučeně.
Oznámení není delší než tři strany a uvádí 
– obecně snadno srozumitelnými 
formulacemi – přinejmenším tyto 
náležitosti:
a) důkaz o pohledávce, která vyplývá 
z úvěrové smlouvy;
b) totožnost věřitele, včetně jeho 
kontaktních údajů;
c) případně totožnost obsluhovatele úvěru 
a jeho práva;
d) právní základ vzniku pohledávky, 
podrobný výčet požadovaných částek 
a jejich zdroj (kapitál, úroky, sankce, 
procesní náklady);
e) výběr popisu hlavních práv 
vypůjčovatelů, včetně nezbytné ochrany 
před obtěžováním a zavádějícím 
chováním;
f) odkaz na kontakty, kde mohou 
vypůjčovatelé, kteří se ocitnou v platební 
neschopnosti, získat informace 
a poradenství.
2. Členské státy zajistí, aby žádné chování 
ani jednání neohrozilo soukromí 
vypůjčovatelů.
3. Členské státy zajistí, aby se nestalo, že 
věřitelé nebo obsluhovatelé úvěrů by:
a) neodečetli z požadované částky 
předchozí platby;
b) zasílali stigmatizující, zastrašující nebo 
zavádějící sdělení, včetně nevhodných 
pohrůžek soudního stíhání nebo 
informací, které mohou být pro 
vypůjčovatele zavádějící;
c) kontaktovali jiné osoby než 
vypůjčovatele včetně příbuzných 
vypůjčovatelů.
4. Orgán EBA zpracuje návrhy 
regulačních technických norem 
upřesňujících ustanovení v odstavci 2 a 3.
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Orgán EBA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
… [12 měsíců ode dne vstupu této 
směrnice v platnost].
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci v souladu s články 
10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
5. Orgán EBA zpracuje návrhy 
regulačních technických norem 
stanovujících povinný formát oznámení 
stanovených v odstavci 1. Orgán EBA 
předloží Komisi tyto návrhy prováděcích 
technických norem do [12 měsíců od 
vstupu této směrnice v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Zpětný odkup pohledávek

1. Má-li úvěrová instituce v úmyslu 
převést úvěrovou smlouvu na kupce úvěru 
za stanovenou cenu, nejprve umožní 
dotčeným dlužníkům, kteří jsou 
spotřebiteli, odkoupit jejich úvěr za 
stejnou cenu nebo jen s malým zvýšením 
hodnoty, které stanoví příslušné orgány. 
Úvěrové instituce jsou za tímto účelem 
povinny sdělit příslušným orgánům 
nezbytné podrobné údaje o očekávaných 
obchodech s kupci úvěrů. 
2. Členské státy zajistí, aby možnost 
zpětného odkupu mohla být realizována 
ve splátkách.
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Or. en

Pozměňovací návrh 339
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány domovského členského státu mohly 
odejmout oprávnění udělené obsluhovateli 
úvěrů, pokud buď:

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány domovského členského státu měly 
potřebné pravomoci pro dohled, šetření 
a ukládání sankcí v souladu s článkem 21, 
které jim umožní odejmout oprávnění 
udělené obsluhovateli úvěrů, pokud buď:

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Frances Fitzgerald

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány domovského členského státu mohly 
odejmout oprávnění udělené obsluhovateli 
úvěrů, pokud buď:

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány domovského členského státu mohly 
odejmout oprávnění udělené obsluhovateli 
úvěrů nebo kupci úvěrů, pokud buď:

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přestal vykonávat činnosti c) přestal vykonávat činnosti 



PE645.006v01-00 86/155 AM\1195240CS.docx

CS

obsluhovatele úvěrů po dobu delší než šest 
měsíců;

obsluhovatele úvěrů po dobu delší než 
jeden rok;

Or. en

Odůvodnění

6 měsíců je málo – vědecká dovolená nebo těhotenství by mohly případně ohrozit oprávnění.

Pozměňovací návrh 342
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) dopustil se závažného porušení 
platných pravidel, včetně vnitrostátních 
právních předpisů přijatých k provedení 
této směrnice.

f) dopustil se závažného porušení 
platných pravidel, včetně vnitrostátních 
právních předpisů přijatých k provedení 
této směrnice, nebo jiných pravidel na 
ochranu spotřebitele nebo zvláštních 
požadavků na výkon činnosti 
obsluhovatele úvěrů ve vztahu podniků 
vůči spotřebiteli podle článku 6a.

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) dopustil se závažného porušení 
platných pravidel uvedených v čl. 6 písm. 
a) (nové).

Or. en
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Pozměňovací návrh 344
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že příslušné orgány hostitelského 
členského státu zjistí, že obsluhovatel 
úvěrů jedná některým způsobem 
uvedeným v prvním pododstavci písm. e) 
a f), zaslaly příslušným orgánům 
domovského členského státu 
odůvodněnou žádost o odnětí oprávnění. 
V případě, že se příslušné orgány 
neshodnou, použije se čl. 12 odst. 11a.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Frances Fitzgerald

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li v souladu s odstavcem 1 
oprávnění odňato, členské státy zajistí, aby 
příslušné orgány domovského členského 
státu neprodleně informovaly příslušné 
orgány hostitelského členského státu, 
pokud obsluhovatel úvěru poskytuje služby 
podle článku 11.

2. Je-li v souladu s odstavcem 1 
oprávnění odňato, členské státy zajistí, aby 
příslušné orgány domovského členského 
státu neprodleně informovaly příslušné 
orgány hostitelského členského státu, 
pokud obsluhovatel úvěru nebo kupec 
úvěrů poskytuje služby podle článku 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
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Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rejstřík oprávněných obsluhovatelů úvěrů Rejstřík oprávněných obsluhovatelů úvěrů 
a rejstřík sekundárních trhů pro úvěry 
v selhání

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Frances Fitzgerald

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány zavedly a udržovaly vnitrostátní 
rejstřík všech oprávněných obsluhovatelů 
úvěrů, kteří mají oprávnění poskytovat 
služby na jejich území, včetně 
obsluhovatelů úvěrů poskytujících služby 
podle článku 11.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány zavedly a udržovaly vnitrostátní 
rejstřík všech oprávněných obsluhovatelů 
úvěrů nebo kupců úvěrů, kteří mají 
oprávnění poskytovat služby na jejich 
území, včetně obsluhovatelů úvěrů 
poskytujících služby podle článku 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán EBA ve spolupráci 
s příslušnými vnitrostátními orgány zřídí 
a udržuje rejstřík všech transakcí úvěrů 
v selhání na sekundárním trhu v Unii. 
Informace zaznamenávané v rejstříku pro 
každou transakci zahrnují údaje 
o totožnosti věřitele, kupce úvěrů, 
obsluhovatele úvěru, výši částky nákupu 
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uvedenou v eurech, původní částku úvěru 
a počet úvěrů zahrnutých v každé 
transakci.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Stručná verze rejstříku je veřejně 
přístupná online a je každoročně 
aktualizována.

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Ochrana vypůjčovatelů

1. Členské státy vyžadují, aby 
obsluhovatelé úvěrů ve svém vztahu 
s dlužníky postupovali v dobré víře, 
spravedlivě, profesionálně a aby 
respektovali jejich soukromí.
2. Členské státy zajistí, aby všichni 
obsluhovatelé úvěrů splňovali tyto 
požadavky:
a) poskytnuté informace nejsou 
zavádějící, nejasné nebo nepravdivé;
b) obsluhovatelé úvěrů chrání osobní 
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údaje a soukromí dlužníků 
a nekomunikují s jinými osobami kromě 
vypůjčovatele, včetně rodinných 
příslušníků nebo zaměstnavatelů, pokud 
k tomu nemají oprávnění dlužníka;
c) Obsluhovatelé úvěrů nekomunikují 
s dlužníky způsobem, který představuje 
obtěžování, nátlak nebo nepřípustné 
ovlivňování.
3. Členské státy zajistí, aby poplatky 
a sankce účtované vypůjčovatelům 
obsluhovateli úvěrů nepřekročily náklady 
přímo související se správou dluhu. 
Členské státy vyžadují, aby v případě 
převodu práv věřitele plynoucích 
z úvěrové smlouvy nebo převodu samotné 
úvěrové smlouvy na kupce úvěrů byl 
o tomto převodu dlužník včas informován 
a aby se všechny příslušné právní předpisy 
Unie a vnitrostátní právní předpisy 
týkající se zejména vymáhání smluv, 
ochrany spotřebitelů, práv vypůjčovatele, 
jakož i trestní právo vztahovaly nadále 
i na kupce úvěrů nebo obsluhovatele 
úvěrů.
4. Členské státy zajistí, aby obsluhovatelé 
úvěrů a kupci úvěrů předvídali možnost, 
je-li to proveditelné, že se vypůjčovatelé 
v selhání budou moci zbavit svého statusu 
„v selhání“ v souladu s opatřeními 
stanovenými v pokynech ECB pro banky 
ohledně úvěrů v selhání, a aby stanovili 
příslušné podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) závazek stran dodržovat právo Unie d) závazek stran dodržovat právo Unie 
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a vnitrostátní právní předpisy vztahující se 
na úvěrovou smlouvu, včetně ochrany 
spotřebitele.

a vnitrostátní právní předpisy vztahující se 
na úvěrovou smlouvu nebo práva 
spotřebitele, včetně ochrany spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) ustanovení požadující spravedlivé 
a pečlivé zacházení s vypůjčovateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) ustanovení požadující spravedlivé 
a pečlivé zacházení s vypůjčovateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy vyžadují, aby 
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smlouva o obsluze úvěru stanovila 
požadavky, na jejichž základě:
a) obsluhovatel úvěrů věřiteli předem 
oznámí, že hodlá zajišťovat jakékoli své 
činnosti obsluhovatele úvěru externě;
b) je vypůjčovatel informován o smlouvě 
o obsluze úvěru a o jakémkoli dalším 
externím zajištění činností obsluhy úvěrů;
c) náklady a odměny obsluhovatele úvěru 
nesmějí být účtovány vypůjčovateli;
d) vypůjčovatel je oprávněn uplatnit proti 
obsluhovateli úvěrů jakoukoli vhodnou 
obhajobu, kterou měl k dispozici vůči 
původnímu věřiteli;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby 
obsluhovatel úvěrů po dobu nejméně 10 let 
od data vstupu smlouvy uvedené v odstavci 
1 v platnost vedl a udržoval tyto záznamy:

3. Členské státy zajistí, aby 
obsluhovatel úvěrů po dobu nejméně 10 let 
od data vstupu smlouvy uvedené v odstavci 
1 v platnost vedl a udržoval tyto záznamy 
a nejméně po dobu 5 let ode dne ukončení 
smlouvy:

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že obsluhovatel úvěrů využívá třetí stranu 
za účelem vykonávání činností, které by 
běžně prováděl sám („poskytovatel 
úvěrových služeb“), byl i nadále plně 
odpovědný za dodržování všech povinností 
podle vnitrostátních předpisů přijatých 
k provedení této směrnice. Na externí 
zajišťování těchto činností obsluhy úvěrů 
se vztahují tyto podmínky:

1. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že obsluhovatel úvěrů využívá třetí stranu 
za účelem vykonávání činností, které by 
běžně prováděl sám („poskytovatel 
úvěrových služeb“), podléhal tento 
obsluhovatel úvěrů dohledu stejných 
orgánů dohledu, jaký je v členském státě 
zaveden pro bankovní systém, a byl 
i nadále plně odpovědný za dodržování 
všech povinností podle vnitrostátních 
předpisů přijatých k provedení této 
směrnice. Na externí zajišťování těchto 
činností obsluhy úvěrů se vztahují tyto 
podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že obsluhovatel úvěrů využívá třetí stranu 
za účelem vykonávání činností, které by 
běžně prováděl sám („poskytovatel 
úvěrových služeb“), byl i nadále plně 
odpovědný za dodržování všech povinností 
podle vnitrostátních předpisů přijatých 
k provedení této směrnice. Na externí 
zajišťování těchto činností obsluhy úvěrů 
se vztahují tyto podmínky:

1. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že pro obsluhovatele úvěrů provádí služby 
související s některou činností uvedenou 
v čl. 3 odst. 1 v bodě 7a bodech iii) a iv) 
třetí strana, byl i nadále plně odpovědný 
za dodržování všech povinností podle 
vnitrostátních předpisů přijatých 
k provedení této směrnice. Na externí 
zajišťování těchto činností obsluhy úvěrů 
se vztahují tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
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Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce se mezi 
obsluhovatelem úvěrů a poskytovatelem 
úvěrových služeb uzavře písemná smlouva 
o externím zajišťování služeb nebo 
činností, v níž se stanoví, že poskytovatel 
úvěrových služeb je povinen dodržovat 
platné právní předpisy, včetně 
vnitrostátních právních předpisů, jimiž se 
provádí tato směrnice, a příslušné právo 
Unie nebo vnitrostátní právo vztahující se 
na práva věřitele plynoucí z úvěrové 
smlouvy nebo na samotnou úvěrovou 
smlouvu. Smlouvou o externím 
zajišťování služeb nebo činností 
s poskytovatelem úvěrových služeb není 
dotčen smluvní vztah mezi 
obsluhovatelem úvěru a věřitelem ani jí 
nejsou dotčeny závazky obsluhovatele 
úvěru vůči věřiteli nebo vypůjčovateli. 
Dodržování požadavků na oprávnění 
stanovených v čl. 5 odst. 1 ze strany 
obsluhovatele úvěru není dotčeno 
externím zajišťováním činností obsluhy 
úvěrů.
Externí zajišťování činnosti 
prostřednictvím poskytovatele úvěrových 
služeb nebrání příslušným orgánům 
v dohledu nad obsluhovatelem úvěrů 
v souladu s články 12 a 20.
Externí zajišťování činností uvedených 
v čl. 3 odst. 9 se neprovádí způsobem, 
který by narušoval kvalitu vnitřní 
kontroly, spolehlivost nebo nepřetržité 
poskytování úvěrových služeb ze strany 
obsluhovatele úvěru.

Or. en

Pozměňovací návrh 359
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Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby 
obsluhovatel úvěrů po dobu nejméně 10 let 
od data uzavření smlouvy uvedené 
v odstavci 1 vedl a udržoval záznamy 
o všech pokynech vydaných poskytovateli 
úvěrových služeb.

2. Členské státy zajistí, aby 
obsluhovatel úvěrů po dobu nejméně 10 let 
od data uzavření smlouvy uvedené 
v odstavci 1 vedl a udržoval záznamy 
o všech pokynech vydaných poskytovateli 
úvěrových služeb a nejméně po dobu 5 let 
ode dne ukončení smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby 
obsluhovatel úvěrů po dobu nejméně 10 let 
od data uzavření smlouvy uvedené 
v odstavci 1 vedl a udržoval záznamy 
o všech pokynech vydaných poskytovateli 
úvěrových služeb.

2. Členské státy zajistí, aby 
obsluhovatel úvěrů neprodleně informoval 
příslušný orgán domovského členského 
státu a případně hostitelský členský stát 
nikoli před zahájením externího 
zajišťování činností podle odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
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Právo na právní zastoupení
1. Při jakémkoli soudním jednání 
zahrnujícím vypůjčovatele v tísni je 
zvažována rovnost zastoupení, aby bylo 
zajištěno úplné a spravedlivé slyšení 
a úplné a naprosté porozumění všem 
parametrům a projednávaným právním 
otázkám. 
2. To vyžaduje, aby všichni vypůjčovatelé 
v tísni měli k dispozici služby rovnocenné 
právnímu zastoupení v dostatečném 
předstihu, aby tak byla zajištěna 
komplexní příprava všech významných 
skutečností a podrobností pro příslušné 
zastupování sporného případu u soudu.
3. V případě potřeby je tato služba 
poskytována na náklady členského státu 
prostřednictvím bezplatné právní pomoci 
nebo rovnocenných opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby 
obsluhovatel úvěrů, který získal oprávnění 
v souladu s článkem 5 v hostitelském 
členském státě, měl právo poskytovat 
v Unii služby, na které se toto oprávnění 
vztahuje.

1. Členské státy zajistí, aby 
obsluhovatel úvěrů, který získal oprávnění 
v souladu s článkem 5 v domovském 
členském státě, měl právo poskytovat 
v Unii služby, na které se toto oprávnění 
vztahuje nebo jsou stanoveny za účelem 
sjednání nových podmínek vztahujících se 
k právům věřitele podle smlouvy o úvěru 
nebo samotné smlouvě o úvěru.

Or. en
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Pozměňovací návrh 363
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby 
obsluhovatel úvěrů, který získal oprávnění 
v souladu s článkem 5 v hostitelském 
členském státě, měl právo poskytovat 
v Unii služby, na které se toto oprávnění 
vztahuje.

1. Členské státy zajistí, aby 
obsluhovatel úvěrů, který získal oprávnění 
v souladu s článkem 5 v domovském 
členském státě, měl právo poskytovat 
v Unii služby, na které se toto oprávnění 
vztahuje, aniž jsou dotčeny vnitrostátní 
právní předpisy na ochranu práv 
vypůjčovatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od prvního pododstavce, 
pokud jde o zajištěné úvěrové smlouvy 
uzavřené mezi věřiteli a vypůjčovateli, 
kteří jsou spotřebiteli ve smyslu definice 
v čl. 3 písm. a) směrnice 2008/48/ES, 
stejně jako úvěrové smlouvy uzavřené 
mezi věřiteli a obchodními vypůjčovateli 
zajištěné obytnými nemovitostmi, které 
jsou hlavním sídlem obchodního 
vypůjčovatele, od obsluhovatele úvěru se 
vyžaduje, aby získal oprávnění a 
v členském státě, v němž hodlá působit, 
zřídil pobočku nebo dceřinou společnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
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Matt Carthy

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud jde o úvěrové smlouvy 
uzavřené mezi věřiteli a spotřebiteli, stejně 
jako úvěrové smlouvy uzavřené mezi 
věřiteli a obchodními vypůjčovateli 
zajištěné obytnými nemovitostmi, které 
jsou hlavním sídlem obchodního 
vypůjčovatele, od obsluhovatele úvěru se 
vyžaduje, aby získal oprávnění a 
v členském státě, v němž hodlá působit, 
zřídil pobočku nebo dceřinou společnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud jde o úvěrové smlouvy 
uzavřené mezi věřiteli a spotřebiteli, od 
obsluhovatele úvěrů se vyžaduje, aby 
získal oprávnění a v členském státě, 
v němž hodlá působit, zřídil pobočku nebo 
dceřinou společnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud jde o úvěrové smlouvy 
uzavřené mezi věřiteli a spotřebiteli, od 
obsluhovatele úvěrů se vyžaduje, aby 
získal oprávnění a v členském státě, 
v němž hodlá působit, zřídil pobočku nebo 
dceřinou společnost.

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 368
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v příslušných případech adresu 
pobočky usazené v hostitelském členském 
státě;

b) adresu pobočky usazené 
v hostitelském členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v příslušných případech totožnost 
a adresu zástupce určeného v hostitelském 
členském státě;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Matt Carthy

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Obsluhovatelé úvěrů se řídí všemi 
dalšími zákony a pravidly hostitelského 
členského státu upravujícími činnosti 
vymáhání pohledávek bez ohledu na to, 
kde se nachází hlavní sídlo obsluhovatele 
úvěrů v EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Obsluhovatel úvěrů se řídí pravidly 
hostitelského členského státu 
upravujícími činnosti vymáhání 
pohledávek bez ohledu na to, kde v EU se 
nachází jeho hlavní sídlo.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
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Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Obsluhovatelé úvěrů nesmí 
poskytovat přeshraniční služby 
v souvislosti s úvěrovými smlouvami 
uzavřenými mezi věřiteli a vypůjčovateli, 
kteří jsou spotřebiteli ve smyslu definice 
v čl. 3 písm. a) směrnice 2008/48/ES, 
stejně jako v souvislosti s úvěrovými 
smlouvami uzavřenými mezi věřiteli 
a obchodními vypůjčovateli, jejichž 
zajištění tvoří obytné nemovitosti, které 
jsou hlavním sídlem obchodního 
vypůjčovatele. V takovém případě mají 
obsluhovatelé úvěrů oprávnění 
a podléhají dohledu příslušných orgánů 
členského státu, v němž skutečně působí.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány domovského členského státu 
přezkoumaly a vyhodnotily, zda 
obsluhovatel úvěrů, který poskytuje služby 
v hostitelském členském státě, trvale 
dodržuje požadavky této směrnice.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány domovského členského státu 
přezkoumaly a vyhodnotily, zda 
obsluhovatel úvěrů, který poskytuje služby 
v hostitelském členském státě, trvale 
dodržuje požadavky stanovené v článcích 
5 a 5a této směrnice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 374
Matt Carthy

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Obsluhovatelé úvěrů nesmí 
poskytovat přeshraniční služby 
v souvislosti s úvěrovými smlouvami 
uzavřenými mezi věřiteli a spotřebiteli, 
stejně jako v souvislosti s úvěrovými 
smlouvami uzavřenými mezi věřiteli 
a obchodními vypůjčovateli, jejichž 
zajištění tvoří obytné nemovitosti, které 
jsou hlavním sídlem obchodního 
vypůjčovatele. V takovém případě musejí 
mít obsluhovatelé úvěrů oprávnění 
a podléhají dohledu příslušných orgánů 
členského státu, v němž skutečně působí.

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány hostitelského členského státu 
mohly přezkoumat a vyhodnotit, zda 
obsluhovatel úvěrů, který poskytuje služby 
v tomto členském státě, trvale dodržuje 
požadavky vyplývající z této směrnice, 
stejně jako požadavky jiných předpisů 
Unie a vnitrostátních předpisů 
vztahujících se na úvěrovou smlouvu či 
na dlužníka.

Or. en
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Pozměňovací návrh 376
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Obsluhovatelé úvěrů nesmí 
poskytovat přeshraniční služby 
v souvislosti s úvěrovými smlouvami 
uzavřenými mezi věřiteli a spotřebiteli. 
V takovém případě mají obsluhovatelé 
úvěrů oprávnění a podléhají dohledu 
příslušných orgánů členského státu, 
v němž skutečně působí.

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Obsluhovatelé úvěrů nesmí 
poskytovat přeshraniční služby 
v souvislosti s úvěrovými smlouvami 
uzavřenými mezi věřiteli a spotřebiteli. 
V takovém případě mají obsluhovatelé 
úvěrů oprávnění a podléhají dohledu 
příslušných orgánů členského státu, 
v němž skutečně působí.

Or. en

Odůvodnění

Pasportizace EU není vhodným nástrojem v případě spotřebitelských úvěrů v selhání. 
Vypůjčovatelé v tísni, kteří jsou spotřebiteli, by neměli být nuceni jednat s obsluhovateli 
úvěrů, kteří mají oprávnění vydané v zahraničí a podléhají dohledu v zahraničí. To by mělo 
závažné nepříznivé dopady na zranitelné spotřebitele.
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Pozměňovací návrh 378
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány domovského členského státu měly 
pravomoc vykonávat dohled nad 
obsluhovateli úvěrů, vyšetřovat je a ukládat 
jim správní sankce nebo pokuty a nápravná 
opatření týkající se jejich činností 
v hostitelském členském státě.

2. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány domovského i hostitelského 
členského státu měly pravomoc vykonávat 
dohled nad obsluhovateli úvěrů, vyšetřovat 
je a ukládat jim správní sankce nebo 
pokuty a nápravná opatření týkající se 
jejich činností v hostitelském členském 
státě v souvislosti s odpovědnostmi 
stanovenými v předchozím odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě, že obsluhovatel úvěrů, 
který má bydliště nebo je usazen 
v domovském členském státě, založil 
pobočku nebo určil zástupce 
v hostitelském členském státě, členské 
státy zajistí, aby příslušné orgány 
domovského a hostitelského členského 
státu úzce spolupracovaly v plnění svých 
funkcí a povinností stanovených v této 
směrnici, zejména při provádění kontrol, 
šetření a inspekcí na místě v uvedené 
pobočce nebo ve vztahu k zástupci.

4. V případě, že obsluhovatel úvěrů, 
který má bydliště nebo je usazen 
v domovském členském státě, založil 
pobočku nebo určil poskytovatele 
úvěrových služeb v hostitelském členském 
státě, členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány domovského a hostitelského 
členského státu úzce spolupracovaly 
v plnění svých funkcí a povinností 
stanovených v této směrnici, zejména při 
provádění kontrol, šetření a inspekcí na 
místě v uvedené pobočce nebo ve vztahu 
k poskytovateli úvěrových služeb.
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Or. en

Pozměňovací návrh 380
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány domovského státu při plnění svých 
funkcí a povinností stanovených touto 
směrnicí požádaly příslušné orgány 
hostitelského členského státu o pomoc ve 
vykonávání kontroly na místě týkající se 
pobočky založené v hostitelském členském 
státě nebo zástupce určeného 
v hostitelském členském státě.

5. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány domovského státu při plnění svých 
funkcí a povinností stanovených touto 
směrnicí požádaly příslušné orgány 
hostitelského členského státu o pomoc ve 
vykonávání kontroly na místě týkající se 
pobočky založené v hostitelském členském 
státě nebo zástupce určeného 
v hostitelském členském státě. Kontrola na 
místě týkající se pobočky nebo 
poskytovatele úvěrových služeb se provádí 
v souladu s právními předpisy členského 
státu, v němž kontrola probíhá.

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že příslušné orgány hostitelského 
členského státu mají důkazy, že 
obsluhovatel úvěrů poskytující služby na 
jeho území v souladu s článkem 11 
porušuje povinnosti vyplývající 
z vnitrostátních předpisů přijatých 
k provedení této směrnice, předaly tyto 
důkazy příslušným orgánům domovského 

9. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že příslušné orgány hostitelského 
členského státu mají důkazy, že 
obsluhovatel úvěrů poskytující služby na 
jeho území v souladu s článkem 11 
porušuje platná pravidla, včetně 
povinností vyplývajících z vnitrostátních 
předpisů přijatých k provedení této 
směrnice, předaly tyto důkazy příslušným 
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členského státu a požádaly je o přijetí 
příslušných opatření.

orgánům domovského členského státu 
a požádaly je o přijetí příslušných opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Pedro Marques

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že příslušné orgány hostitelského 
členského státu mají důkazy, že 
obsluhovatel úvěrů poskytující služby na 
jeho území v souladu s článkem 11 
porušuje povinnosti vyplývající 
z vnitrostátních předpisů přijatých 
k provedení této směrnice, předaly tyto 
důkazy příslušným orgánům domovského 
členského státu a požádaly je o přijetí 
příslušných opatření.

9. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že příslušné orgány hostitelského 
členského státu mají důkazy, že 
obsluhovatel úvěrů poskytující služby na 
jeho území v souladu s článkem 11 
porušuje požadavky stanovené v článku 5 
této směrnice, předaly tyto důkazy 
příslušným orgánům domovského 
členského státu a požádaly je o přijetí 
příslušných opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Pedro Marques

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že po informování domovského členského 
státu nebyla v přiměřené lhůtě přijata 
žádná odpovídající opatření, nebo přes 
opatření učiněná příslušnými orgány 
domovského státu či v naléhavém případě 
obsluhovatel úvěrů dál porušuje povinnosti 
podle této směrnice, byly příslušné orgány 
hostitelského členského státu po 
neprodleném informování příslušných 

11. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že po informování domovského členského 
státu nebyla v přiměřené lhůtě přijata 
žádná odpovídající opatření, nebo přes 
opatření učiněná příslušnými orgány 
domovského státu či v naléhavém případě, 
kdy je nezbytné přijmout okamžité 
opatření k řešení závažné hrozby pro 
kolektivní zájmy vypůjčovatelů, jestliže 
obsluhovatel úvěrů dál porušuje povinnosti 
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orgánů domovského členského státu 
oprávněny uložit příslušné správní sankce 
nebo pokuty a nápravná opatření s cílem 
zajistit dodržování ustanovení této 
směrnice na svém území.

podle platných pravidel, včetně svých 
povinností podle této směrnice a dalších 
vnitrostátních pravidel, byly příslušné 
orgány hostitelského členského státu po 
neprodleném informování příslušných 
orgánů domovského členského státu 
oprávněny uložit příslušné správní pokuty 
a nápravná opatření s cílem zajistit 
dodržování platných pravidel. Kromě toho 
mohou příslušné orgány hostitelského 
členského státu zakázat další činnosti 
těchto obsluhovatelů úvěru ve svém 
členském státě, dokud příslušný orgán 
domovského členského státu nepřijme 
odpovídající rozhodnutí nebo pokud 
obsluhovatel úvěru nepřijme nápravné 
opatření. 

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že po informování domovského členského 
státu nebyla v přiměřené lhůtě přijata 
žádná odpovídající opatření, nebo přes 
opatření učiněná příslušnými orgány 
domovského státu či v naléhavém případě 
obsluhovatel úvěrů dál porušuje povinnosti 
podle této směrnice, byly příslušné orgány 
hostitelského členského státu po 
neprodleném informování příslušných 
orgánů domovského členského státu 
oprávněny uložit příslušné správní sankce 
nebo pokuty a nápravná opatření s cílem 
zajistit dodržování ustanovení této 
směrnice na svém území.

11. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že po informování domovského členského 
státu byla v přiměřené lhůtě přijata 
odpovídající opatření, nebo přes opatření 
učiněná příslušnými orgány domovského 
státu či v naléhavém případě obsluhovatel 
úvěrů dál porušuje platná pravidla, včetně 
povinností podle této směrnice, byly 
příslušné orgány hostitelského členského 
státu po neprodleném informování 
příslušných orgánů domovského členského 
státu oprávněny uložit příslušné správní 
sankce nebo pokuty a nápravná opatření 
s cílem zajistit dodržování ustanovení této 
směrnice na svém území. Členské státy 
zejména zajistí, aby příslušné orgány 
hostitelského členského státu mohly 
zakázat další činnosti těchto 
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obsluhovatelů úvěrů ve svém členském 
státě, dokud příslušný orgán domovského 
členského státu nepřijme příslušné 
rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. Pokud se příslušný orgán 
členského státu domnívá, že spolupráce 
s příslušnými orgány jiného členského 
státu v určité věci nevyhovuje příslušným 
požadavkům stanoveným v této směrnici, 
postoupí záležitost orgánu EBA. 
V případě, že orgány domovského 
a hostitelského členského státu 
nedosáhnou dohody po dobu delší než 4 
měsíce, postoupí rozhodnutí orgánu EBA 
a vyčkají na jeho rozhodnutí, které může 
přijmout v souladu s čl. 19 odst. 3 nařízení 
(EU) č. 1093/2010, a přijmou rozhodnutí 
v souladu s tímto rozhodnutím EBA. 
Uvedená čtyřměsíční lhůta se považuje za 
lhůtu pro smírné urovnání sporu ve 
smyslu uvedeného nařízení. Orgán EBA 
může příslušným orgánům pomoci při 
dosahování dohody rovněž z vlastní 
iniciativy v souladu s čl. 19 odst. 1 
druhým pododstavcem uvedeného 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh směrnice
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Hlava 2 – kapitola 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Práva a ochrana vypůjčovatelů v tísni, 
kteří jsou spotřebiteli

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 387
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh směrnice
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Opatření týkající se úlevy a realizace 

zástavního práva
1. Věřitelé vyvinou veškeré úsilí, aby 
zabránili převodu úvěrů v selhání 
spotřebitelů na třetí strany. Členské státy 
konkrétně zajistí, aby věřitelé 
vypůjčovatelům v tísni poskytovali 
přiměřené úlevy, jak je stanoveno 
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v souladu s článkem 28 směrnice 
2014/17/EU a pokyny orgánu EBA 
o prodlení spotřebitele a realizaci 
zástavního práva EBA/GL/2015/12.
2. Opatření týkající se úlevy mohou 
zahrnovat tyto úlevy pro spotřebitele:
a) úplné nebo částečné refinancování 
úvěrové smlouvy;
b) úpravu předchozích podmínek úvěrové 
smlouvy, což může mimo jiné zahrnovat:
i) prodloužení lhůty hypotečního úvěru;
ii) změnu typu hypotečního úvěru (např. 
změnu z úvěru se splácením jistiny 
a úroků na typ, u něhož se splácí pouze 
úroky);
iii) odložení úhrady všech splátek nebo 
jejich části na určitou dobu;
iv) změnu úrokové sazby až do výše 
určitého maximálního limitu;
v) nabídku doby odkladu.
3. Definicí úvěrů v selhání přijatou 
prováděcím nařízením Komise (EU) 
2015/227 nejsou dotčeny závazky věřitelů 
týkající se úlevy.
4. V případě realizace zástavního práva, 
kdy je úvěr zajištěn hlavním sídlem 
spotřebitele, dostačuje ke splacení úvěru 
návrat nebo převod zajištění nebo výnosů 
z prodeje věřiteli třetí stranou. V souladu 
s tím bude změněn čl. 28 odst. 4 směrnice 
2014/17/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh směrnice
Článek 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Článek 12b
Zpětný odkup pohledávek

1. Má-li úvěrová instituce v úmyslu 
převést úvěrovou smlouvu na kupce úvěru 
za stanovenou cenu, nejprve tato úvěrová 
instituce umožní dotčeným dlužníkům, 
kteří jsou spotřebiteli, odkoupit jejich úvěr 
za stejnou cenu nebo jen s malým 
zvýšením hodnoty, které stanoví příslušné 
orgány. Úvěrové instituce jsou za tímto 
účelem povinny sdělit příslušným 
orgánům nezbytné podrobné údaje 
o očekávaných obchodech s kupci úvěrů.
2. Členské státy zajistí, aby možnost 
zpětného odkupu mohla být realizována 
ve splátkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh směrnice
Článek 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12b
Pravidla chování pro obsluhovatele úvěrů 

a kupce úvěrů
1. Obsluhovatelé úvěrů a kupci úvěrů 
jednají v dobré víře, postupují vůči 
spotřebitelům spravedlivě a respektují 
jejich soukromí. Níže uvedené postupy 
jsou zakázány:
a) poskytování zavádějících informací 
spotřebitelům;
b) obtěžování spotřebitelů, včetně 
předávání informací o dluhu spotřebitelů 
jejich zaměstnavateli, rodinným 
příslušníkům, přátelům a sousedům;
c) účtování poplatků a sankcí 
spotřebitelům, které převyšují náklady 
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přímo související se správou dluhu. 
Členské státy stanoví maximální výše 
těchto poplatků a sankcí podle zásad 
spravedlnosti, rozumnosti 
a proporcionality.
Tento odstavec se vztahuje rovněž na 
poskytovatele služeb vykonávající činnosti 
formou externího zajišťování podle 
článku 10 této směrnice.
2. Členské státy mají možnost zachovat 
stávající vnitrostátní opatření zaměřená 
na ochranu vypůjčovatelů v tísni, stejně 
jako přijmout přísnější opatření, jako 
např. opatření k prohlášení osobní 
platební neschopnosti či omezení činnosti 
obsluhovatelů úvěrů a kupců úvěrů.

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh směrnice
Článek 12 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12d
Právo na právní zastoupení

1. Při jakémkoli soudním jednání 
zahrnujícím vypůjčovatele v tísni je 
zvažována rovnost zastoupení, aby bylo 
zajištěno úplné a spravedlivé slyšení 
a úplné a naprosté porozumění všem 
parametrům a projednávaným právním 
otázkám.
2. To vyžaduje, aby všichni vypůjčovatelé 
v tísni měli k dispozici služby rovnocenné 
právnímu zastoupení v dostatečném 
předstihu, aby tak byla zajištěna 
komplexní příprava všech významných 
skutečností a podrobností pro příslušné 
zastupování sporného případu u soudu.
3. V případě potřeby je tato služba 
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poskytována na náklady členského státu 
prostřednictvím bezplatné právní pomoci 
nebo rovnocenných opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh směrnice
Článek 12 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12e
Mimosoudní vyrovnání

Členské státy zajistí, aby spotřebitelé měli 
k dispozici nezávislé a účinné 
mechanismy mimosoudního vyrovnání. 
Tyto mechanismy zahrnují přímé 
vyrovnání a alternativní řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Článek -13 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -13
Opatření týkající se úlevy

1. Členské státy požadují, aby v situaci, 
kdy se vypůjčovatel, který uzavřel 
úvěrovou smlouvu, ocitne v platební 
neschopnosti, vynaložili věřitelé, dříve než 
převedou svá práva plynoucí z úvěrové 
smlouvy nebo úvěrovou smlouvu, veškeré 
úsilí, aby případně kromě opatření 
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stanovených v článku 28 směrnice 
2014/17/EU uplatnili s náležitou péčí 
přiměřená a životaschopná opatření 
týkající se úlevy.
2. Opatření týkající se úlevy upřednostňují 
spotřebitele a přinejmenším zahrnují 
následující možná opatření, o nichž jsou 
vypůjčovatelé, kteří se na základě 
posouzení bonity ocitli v platební 
neschopnosti, informováni ve 
standardizovaných formátech o:
a) možnostech úplného nebo částečného 
refinancování úvěrové smlouvy;
b) možnostech týkajících se případné 
úpravy dosavadních podmínek úvěrové 
smlouvy ve prospěch vypůjčovatele, jež 
mohou mimo jiné zahrnovat:
i) prodloužení lhůty úvěru;
ii) změnu typu hypotečního úvěru;
iii) odložení úhrady všech splátek nebo 
jejich části na určitou dobu;
iv) změnu úrokové sazby až do výše 
určitého maximálního limitu; nabídku 
doby odkladu nebo přerušení splátek;
v) částečné splacení a zpětný odkup 
pohledávek;
vi) přepočet měn;
vii) částečné odpuštění a konsolidaci 
dluhu.
3. Kvalifikací úvěrových smluv jako 
nevýkonných nejsou dotčeny požadavky 
věřitele na úlevy.
4. Úvěrové instituce a další věřitelé 
předkládají každoročně příslušným 
orgánům zprávu obsahující souhrn jejich 
řádných politik a postupů týkajících se 
úlev, včetně postupů pro odhalování 
vypůjčovatelů v platební neschopnosti v co 
nejranější fázi. Zpráva uvádí přehled 
vypůjčovatelů, kteří využili opatření 
týkající se úlevy, a postupů v rámci 
opatření týkajících se úlevy, které se 
v předchozím roce ukázaly jako účinné. 
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Před předložením příslušným orgánům by 
měl tyto informace schválit vedoucí 
orgán.
5. Orgán EBA zpracuje návrhy 
regulačních technických norem, v nichž 
stanoví:
i) opatření týkající se úlevy a posouzení 
bonity podle odstavce 2;
ii) definici vypůjčovatele v platební 
neschopnosti podle odstavce 2;
iii) obsah zprávy podle odstavce 4.
Orgán EBA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
[jeden rok po vstupu směrnice v platnost]. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci v souladu s články 
10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek -13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -13a
Požadavky kladené na věřitele před 
převodem práv věřitele plynoucích 

z úvěrové smlouvy nebo převodem úvěrové 
smlouvy

Členské státy neumožňují věřitelům 
převádět splácenou úvěrovou smlouvu bez 
souhlasu vypůjčovatele, který úvěrovou 
smlouvu uzavřel.

Or. en
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Pozměňovací návrh 394
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby věřitel 
kupci úvěrů poskytl veškeré nezbytné 
informace, které mu umožní posoudit 
hodnotu úvěrové smlouvy 
a pravděpodobnost zpětného získání 
hodnoty této smlouvy před uzavřením 
smlouvy o převodu této úvěrové smlouvy.

1. Členské státy zajistí, aby věřitel 
kupci úvěrů poskytl nezbytné informace 
o právech věřitelů plynoucích ze smlouvy 
o úvěru v selhání nebo samotné smlouvě 
o úvěru v selhání či případně kolaterálu, 
které mu umožní posoudit hodnotu práv 
věřitelů plynoucích ze smlouvy o úvěru 
v selhání nebo samotné smlouvy o úvěru 
v selhání a pravděpodobnost zpětného 
získání hodnoty této smlouvy před 
uzavřením smlouvy o převodu těchto práv 
věřitelů plynoucích ze smlouvy o úvěru 
v selhání nebo této samotné smlouvy 
o úvěru v selhání, přičemž zajistí ochranu 
informací poskytnutých věřitelem 
a důvěrnost obchodních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Danuta Maria Hübnerová

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby věřitel 
kupci úvěrů poskytl veškeré nezbytné 
informace, které mu umožní posoudit 
hodnotu úvěrové smlouvy 
a pravděpodobnost zpětného získání 
hodnoty této smlouvy před uzavřením 
smlouvy o převodu této úvěrové smlouvy.

1. Členské státy zajistí, aby věřitel 
kupci úvěrů poskytl veškeré nezbytné 
informace, které mu umožní posoudit 
hodnotu úvěrové smlouvy 
a pravděpodobnost zpětného získání 
hodnoty této smlouvy před uzavřením 
smlouvy o převodu této úvěrové smlouvy, 
a to v rozsahu, v jakém tyto informace má 
nebo v jakém lze důvodně očekávat, že je 
získá, nebo aby usnadnil jejich distribuci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 396
Danuta Maria Hübnerová

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy požádají úvěrovou 
instituci nebo její dceřinou společnost, 
která převádí úvěrovou smlouvu na kupce 
úvěrů, aby informovala příslušné orgány 
určené v souladu s čl. 20 odst. 3 této 
směrnice a článku 4 směrnice 
2013/36/EU39 o těchto skutečnostech:

2. Členské státy požádají, aby úvěrové 
instituce, které převádějí práva věřitelů 
plynoucí ze smlouvy o úvěru v selhání 
nebo samotnou smlouvu o úvěru v selhání 
na kupce úvěrů informovala příslušné 
orgány určené v souladu s čl. 20 odst. 3 
této směrnice a článku 4 směrnice 
2013/36/EU39 dvakrát ročně u každého 
převodu o identifikačním kódu právnické 
osoby kupce úvěrů, nebo pokud tento 
identifikační kód neexistuje, aby 
informovala o:
i) totožnosti kupce úvěrů nebo členů 
vedení nebo správního orgánu kupce 
úvěrů a osob, které mají kvalifikovanou 
účast ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 36 
nařízení (EU) č. 575/2013; a
ii) adrese kupce.
Kromě toho úvěrová instituce informuje 
alespoň o těchto skutečnostech:

_________________ _________________
39 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 
o přístupu k činnosti úvěrových institucí a 
o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými 
institucemi a investičními podniky, 
o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení 
směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. 
věst. L 176, 27. 6. 2013, s. 338).

39 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 
o přístupu k činnosti úvěrových institucí a 
o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými 
institucemi a investičními podniky, 
o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení 
směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. 
věst. L 176, 27. 6. 2013, s. 338).

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Matt Carthy
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Návrh směrnice
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Kupec úvěrů podléhá vnitrostátnímu 

právu
Na kupce úvěrů vykonávajícího činnost 
v členském státě se vztahují omezení 
a požadavky stanovené ve vnitrostátním 
právu tohoto členského státu v souladu 
s touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA) zpracuje návrh prováděcích 
technických norem stanovujících formát, 
který mají použít věřitelé, jež jsou 
úvěrovými institucemi, pro podávání 
informací uvedených v čl. 13 odst. 1 
s cílem poskytnout podrobné informace 
o svých úvěrových expozicích v rozvaze 
pro kupce úvěrů za účelem prověrky, 
náležité péče ve finanční oblasti a ocenění 
úvěrové smlouvy.

1. Evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA) zpracuje návrh pokynů 
stanovujících formát, který mohou použít 
věřitelé, jež jsou úvěrovými institucemi, 
pro podávání informací uvedených v čl. 13 
odst. 1 s cílem poskytnout podrobné 
informace o svých úvěrových expozicích 
v rozvaze pro kupce úvěrů za účelem 
prověrky, náležité péče ve finanční oblasti 
a ocenění úvěrové smlouvy nebo 
o právech věřitelů. Orgán EBA v návrhu 
pokynů uvede minimální požadavky na 
pole pro údaje o smlouvách o úvěru 
v selhání a o právech věřitelů pro účely 
plnění požadavků na informace 
stanovených v čl. 13 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Šablony pro úvěry v selhání nejsou povinné a netvoří jeden z požadavků na podávání zpráv 
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v rámci dohledu, nýbrž mají pouze povahu pokynu.

Pozměňovací návrh 399
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA) zpracuje návrh prováděcích 
technických norem stanovujících formát, 
který mají použít věřitelé, jež jsou 
úvěrovými institucemi, pro podávání 
informací uvedených v čl. 13 odst. 1 
s cílem poskytnout podrobné informace 
o svých úvěrových expozicích v rozvaze 
pro kupce úvěrů za účelem prověrky, 
náležité péče ve finanční oblasti a ocenění 
úvěrové smlouvy.

1. Evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA) zpracuje pokyny stanovující formát, 
který mohou použít věřitelé, jež jsou 
úvěrovými institucemi, pro podávání 
informací uvedených v čl. 13 odst. 1 
s cílem poskytnout podrobné informace 
o svých úvěrových expozicích v rozvaze 
pro kupce úvěrů za účelem prověrky, 
náležité péče ve finanční oblasti a ocenění 
úvěrové smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA) zpracuje návrh prováděcích 
technických norem stanovujících formát, 
který mají použít věřitelé, jež jsou 
úvěrovými institucemi, pro podávání 
informací uvedených v čl. 13 odst. 1 
s cílem poskytnout podrobné informace 
o svých úvěrových expozicích v rozvaze 
pro kupce úvěrů za účelem prověrky, 
náležité péče ve finanční oblasti a ocenění 
úvěrové smlouvy.

1. Evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA) zpracuje návrh prováděcích 
technických norem stanovujících formát, 
který mají použít věřitelé, jež jsou 
úvěrovými institucemi, pro podávání 
informací uvedených v čl. 13 odst. 1 
s cílem poskytnout podrobné informace 
o svých úvěrových expozicích v rozvaze 
pro kupce úvěrů za účelem prověrky, 
náležité péče ve finanční oblasti a ocenění 
práv věřitelů plynoucích ze smlouvy 
o úvěru v selhání nebo samotné smlouvy 
o úvěru v selhání. Orgán EBA 
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v prováděcích technických normách 
uvede požadovaná pole pro údaje 
o právech věřitele plynoucích ze smlouvy 
o úvěru v selhání nebo o samotné smlouvě 
o úvěru v selhání pro účely plnění 
požadavků na informace stanovených v čl. 
13 odst. 1, které se uplatňují na úvěrové 
instituce přiměřeným způsobem s ohledem 
na jejich velikost a složitost. 

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán EBA předloží Komisi tyto 
návrhy prováděcích technických norem 
do [31. prosince 2018].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na Komisi jsou přeneseny 
pravomoci přijímat prováděcí technické 
normy uvedené v odstavci 1 v souladu 
s článkem 15 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/201040.

vypouští se

_________________
40 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 
24. listopadu 2010 o zřízení Evropského 
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 
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bankovnictví), o změně rozhodnutí 
č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí 
Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 
15.12.2010, s. 12).

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Matt Carthy

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby zástupce 
kupce úvěrů uvedený v čl. 17 odst. 1 určil 
úvěrovou instituci usazenou v Unii nebo 
její dceřiný podnik usazený v Unii či 
oprávněného obsluhovatele úvěrů, aby 
vykonával činnosti obsluhy úvěrů 
v souvislosti s úvěrovými smlouvami 
uzavřenými se spotřebiteli.

1. Členské státy zajistí přímou 
regulaci kupců úvěrů působících v jejich 
jurisdikci tím, že zajistí, aby měly 
příslušné vnitrostátní orgány pravomoc 
provádět dohled, vyšetřovat a ukládat 
sankce kupcům úvěrů.

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Matt Carthy

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se na 
kupce úvěrů nevztahovaly žádným další 
požadavky na nákup úvěrových smluv 
kromě těch, které stanoví vnitrostátní 
opatření přijatá k provedení této směrnice.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 405
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Frances Fitzgerald

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se na 
kupce úvěrů nevztahovaly žádným další 
požadavky na nákup úvěrových smluv 
kromě těch, které stanoví vnitrostátní 
opatření přijatá k provedení této směrnice.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se na 
kupce úvěrů nevztahovaly žádné další 
požadavky na nákup úvěrových smluv 
kromě těch, které stanoví vnitrostátní 
opatření přijatá k provedení této směrnice.

2. Členské státy zajistí, aby se na 
kupce úvěrů po převodu práv věřitele 
plynoucích z úvěrové smlouvy nebo 
převodu samotné úvěrové smlouvy na 
kupce úvěrů i nadále vztahovalo příslušné 
právo Unie a vnitrostátní právní předpisy 
zejména v oblasti vymáhání smluv, 
ochrany spotřebitele, práv vypůjčovatele 
a trestního práva. Úroveň ochrany 
poskytovaná spotřebitelům a ostatním 
vypůjčovatelům podle práva Unie 
a vnitrostátního práva není převodem 
práv věřitele plynoucích z úvěrové 
smlouvy nebo převodem samotné úvěrové 
smlouvy na kupce úvěru dotčena.

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Pedro Marques
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Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se na 
kupce úvěrů nevztahovaly žádným další 
požadavky na nákup úvěrových smluv 
kromě těch, které stanoví vnitrostátní 
opatření přijatá k provedení této směrnice.

2. Členské státy zajistí, aby se na 
kupce úvěrů nevztahovaly žádné další 
správní požadavky na nákup práv věřitele 
plynoucích ze smlouvy o úvěru v selhání 
nebo samotných smluv o úvěru kromě 
těch, které stanoví vnitrostátní opatření 
přijatá k provedení této směrnice, právní 
předpisy na ochranu spotřebitele nebo 
rozhodné smluvní právo. Členské státy 
zajistí, aby se na kupce úvěrů po převodu 
práv věřitele plynoucích z úvěrové 
smlouvy nebo převodu samotné úvěrové 
smlouvy na kupce úvěrů i nadále 
vztahovalo příslušné právo Unie 
a vnitrostátní právní předpisy zejména 
v oblasti vymáhání smluv, ochrany 
spotřebitele, práv vypůjčovatele, 
poskytování úvěrů, bankovního tajemství 
a trestního práva. Úroveň ochrany 
poskytovaná spotřebitelům a ostatním 
vypůjčovatelům podle práva Unie 
a vnitrostátního práva není převodem 
práv věřitele plynoucích z úvěrové 
smlouvy nebo převodem samotné úvěrové 
smlouvy na kupce úvěru dotčena.

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se na 
kupce úvěrů nevztahovaly žádným další 
požadavky na nákup úvěrových smluv 
kromě těch, které stanoví vnitrostátní 
opatření přijatá k provedení této směrnice.

2. Členské státy zajistí, aby se na 
kupce úvěrů vztahovaly veškeré další 
požadavky na nákup úvěrových smluv 
kromě těch, které stanoví vnitrostátní 
opatření přijatá k provedení této směrnice.
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Or. en

Pozměňovací návrh 409
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby kupec 
úvěrů nebo případně jmenovaný 
obsluhovatel úvěru při převodu práv 
věřitele plynoucích z úvěrové smlouvy 
nebo převodu samotné úvěrové smlouvy 
převzal veškeré příslušné požadavky na 
informace a oznamování příslušným 
vnitrostátním orgánům.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
vnitrostátní pravomoci týkající se rejstříků 
úvěrů, včetně pravomoci požadovat od 
kupců úvěrů informace o právech 
plynoucích z úvěrové smlouvy nebo 
o samotné úvěrové smlouvě a jejím plnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
právní předpisy členských států, které 
rozšiřují oblast působnosti směrnice nebo 
ukládají dodatečné požadavky na kupce 
úvěrů.

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Matt Carthy

Návrh směrnice
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 vypouští se
Zástupce kupců úvěrů neusazených v Unii
1. Členské státy zajistí, aby v případě 
uzavření převodu úvěrové smlouvy, kupec 
úvěrů, který nemá bydliště nebo není 
usazen v Unii, písemně určil zástupce, 
který má bydliště nebo je usazen v Unii.
2. Kromě na kupce úvěrů nebo namísto 
něho se příslušné orgány obracejí na 
zástupce uvedeného v odstavci 1 ve všech 
otázkách týkajících se trvalého dodržování 
této směrnice a tento zástupce je plně 
odpovědný za dodržování povinností 
uložených kupci úvěrů podle 
vnitrostátních předpisů přijatých 
k provedení této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL
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Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby kupec 
úvěrů nebo případně jeho zástupce určený 
v souladu s článkem 17 oznámil 
příslušným orgánům členského státu, na 
jehož území má bydliště nebo je usazen, že 
hodlá vymáhat úvěrové smlouvy přímo, 
a aby poskytl tyto informace:

1. Členské státy zajistí, aby kupec 
úvěrů, subjekty nebo případně jeho 
zástupce určený v souladu s článkem 17 
podléhaly stejným pravidlům jako 
specializovaní obsluhovatelé úvěrů nebo 
bankovní instituce. Kromě toho oznámí 
příslušným orgánům členského státu, na 
jehož území má bydliště nebo je usazen, že 
hodlá vymáhat úvěrové smlouvy přímo, 
a aby poskytl tyto informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Matt Carthy

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby kupec 
úvěrů nebo případně jeho zástupce určený 
v souladu s článkem 17 oznámil 
příslušným orgánům členského státu, na 
jehož území má bydliště nebo je usazen, že 
hodlá vymáhat úvěrové smlouvy přímo, 
a aby poskytl tyto informace:

1. Členské státy zajistí, aby kupec 
úvěrů oznámil příslušným orgánům 
členského státu, že hodlá vymáhat úvěrové 
smlouvy přímo, a aby poskytl tyto 
informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požádají kupce úvěrů 1. Pokud kupec úvěrů převede práva 
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nebo případně jeho zástupce určeného 
v souladu s článkem 17, který převádí 
úvěrovou smlouvu na jiného kupce úvěrů, 
aby příslušné orgány uvedené v čl. 18 
odst. 1 informoval o převodu, totožnosti 
a adrese nového kupce úvěrů a případně 
jeho zástupce určeného v souladu 
s článkem 17.

věřitelů plynoucí ze smlouvy o úvěru 
v selhání nebo samotné smlouvy o úvěru 
v selhání na jiného kupce úvěrů, členské 
státy požádají, aby určený obsluhovatel 
úvěru poskytl příslušným orgánům 
domovského členského státu každého čtvrt 
roku pro každý převod údaje 
o identifikačním kódu právnické osoby 
kupce úvěrů, nebo pokud tento 
identifikační kód neexistuje, údaje o:
i) totožnosti nového kupce úvěrů nebo 
členů vedení nebo správního orgánu 
nového kupce úvěrů a osob, které mají 
kvalifikovanou účast ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 36 nařízení (EU) č. 575/2013; 
a
ii) adrese nového kupce úvěrů.
Kromě toho kupec úvěrů informuje 
v souhrnné podobě alespoň o:
a) souhrnném nesplaceném zůstatku 
převáděných práv věřitelů plynoucích ze 
smlouvy o úvěru v selhání nebo 
převáděných smluv o úvěru v selhání;
b) počtu a rozsahu převáděných práv 
věřitelů plynoucích ze smlouvy o úvěru 
v selhání nebo převáděných smluv 
o úvěru v selhání;
c) zda převod zahrnuje práva věřitelů 
plynoucí ze smlouvy o úvěru v selhání 
nebo smlouvy o úvěru v selhání uzavřené 
se spotřebitelem a případně o aktivech, 
která je zajišťují.

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Matt Carthy

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy ukládají příslušným 
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vnitrostátním orgánům, aby zveřejňovaly 
informace týkající se převodu úvěrových 
smluv z úvěrové instituce na kupce úvěrů 
nebo z jednoho kupce úvěrů na jiného, 
včetně totožnosti a adres nového kupce 
úvěrů a případně jeho zástupce určeného 
v souladu s článkem 17. 

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Frances Fitzgerald

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby 
obsluhovatelé úvěrů a případně 
poskytovatelé úvěrových služeb, kteří 
externě zajišťují činnosti v souladu 
s článkem 10, trvale dodržovali vnitrostátní 
předpisy přijaté k provedení této směrnice 
a zabezpečili, aby tyto činnosti podléhaly 
náležitému dohledu vykonávanému 
příslušnými orgány domovského členského 
státu za účelem posoudit toto dodržování.

1. Členské státy zajistí, aby 
obsluhovatelé úvěrů, kupci úvěrů 
a případně poskytovatelé úvěrových 
služeb, kteří externě zajišťují činnosti 
v souladu s článkem 10, trvale dodržovali 
vnitrostátní předpisy přijaté k provedení 
této směrnice a zabezpečili, aby tyto 
činnosti podléhaly náležitému dohledu 
vykonávanému příslušnými orgány 
domovského členského státu za účelem 
posoudit toto dodržování.

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Frances Fitzgerald

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát, na jehož území kupci 
úvěrů nebo případně jejich zástupce 
určení v souladu s článkem 17 mají 
bydliště nebo jsou usazeni, zajistí, aby 
příslušné orgány uvedené v odstavci 1 

vypouští se
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odpovídaly za dohled nad povinnostmi 
stanovenými v článcích 15–19 týkajícími 
se kupců úvěrů nebo případně jejich 
zástupců určených v souladu s článkem 
17.

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby 
příslušným orgánům domovského 
členského státu určeným podle čl. 20 odst. 
3 byly svěřeny veškeré pravomoci pro 
dohled, šetření a ukládání sankcí nezbytné 
pro plnění jejich funkcí a povinností 
stanovených v této směrnici, včetně:

1. Členské státy zajistí, aby 
příslušným orgánům domovského 
a hostitelského členského státu určeným 
podle čl. 20 odst. 3 byly svěřeny veškeré 
pravomoci pro dohled, šetření a ukládání 
sankcí nezbytné pro plnění jejich funkcí 
a povinností stanovených v této směrnici, 
alespoň včetně:

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pravomoci zakázat určité činnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 421
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) pravomoci požadovat, aby 
obsluhovatel úvěru odvolal členy svého 
řídícího nebo správního orgánu, pokud 
nesplňují požadavky stanovené v čl. 5 
odst. 1 písm. b) a v článku 5a;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) pravomoci požadovat, aby 
obsluhovatelé úvěrů upravili nebo 
aktualizovali interní systémy řízení 
a správy a mechanismy vnitřní kontroly 
obsluhovatele úvěru za účelem zajištění 
účinného dodržování práv vypůjčovatelů 
v souladu s právními předpisy, jimiž se 
řídí úvěrová smlouva;

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
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Čl. 21 – odst. 1 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) pravomoci požadovat, aby 
obsluhovatelé úvěrů upravili nebo 
aktualizovali politiky přijaté obsluhovateli 
úvěrů za účelem zajištění spravedlivého 
a pečlivého zacházení s vypůjčovateli 
a záznamy a vyřizování stížností 
vypůjčovatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. e d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ed) pravomoci požadovat další 
informace týkající se převodu práv věřitele 
plynoucích z úvěrové smlouvy nebo 
samotných úvěrových smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. e e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ee) pravomoci přezkoumat politiky 
a postupy týkající se úlev uvedené 
v článku -13;
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Or. en

Pozměňovací návrh 426
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány domovského členského státu 
nejméně jednou ročně vyhodnotily plnění 
požadavků stanovených v čl. 5 odst. 1 
písm. c), d) a e) ze strany obsluhovatele 
úvěrů.

2. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány domovského členského státu 
nejméně jednou ročně vyhodnotily plnění 
požadavků stanovených v čl. 5 odst. 1 
písm. b) až ee) ze strany obsluhovatele 
úvěrů.

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla 
určující příslušné správné pokuty 
a nápravná opatření vztahující se alespoň 
na tyto situace:

1. Aniž je dotčeno právo členských 
států stanovit trestní sankce, stanoví 
členské státy pravidla určující příslušné 
správné pokuty a nápravná opatření 
vztahující se alespoň na tyto situace:

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obsluhovatel úvěrů neuzavře 
dohodu o externím zajišťování činností 
nebo ji uzavře v rozporu s předpisy, jimiž 
se provádí článek 10, nebo se poskytovatel 
úvěrových služeb, jehož prostřednictvím se 
externě zajišťují funkce, dopustí závažného 
porušení platných právních předpisů, 
včetně vnitrostátních předpisů přijatých 
k provedení této směrnice;

a) obsluhovatel úvěrů nedodržuje 
požadavky stanovené ve vnitrostátních 
opatřeních přijatých k provedení článku 9 
této směrnice nebo uzavře dohodu 
o externím zajišťování činností nebo ji 
uzavře v rozporu s předpisy, jimiž se 
provádí článek 10, nebo se poskytovatel 
úvěrových služeb, jehož prostřednictvím se 
externě zajišťují funkce, dopustí závažného 
porušení platných právních předpisů, 
včetně vnitrostátních předpisů přijatých 
k provedení této směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) systém řízení a správy 
a mechanismy vnitřní kontroly 
obsluhovatele úvěrů nezajišťují dodržování 
práv vypůjčovatele a pravidel ochrany 
osobních údajů;

b) systém řízení a správy 
a mechanismy vnitřní kontroly kupce 
úvěrů nebo obsluhovatele úvěrů nezajišťují 
dodržování práv vypůjčovatele a pravidel 
ochrany osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Frances Fitzgerald

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) politika obsluhovatele úvěrů není 
vyhovující pro náležité zacházení 
s vypůjčovateli podle ustanovení čl. 5 odst. 
1 písm. d);

c) politika obsluhovatele úvěrů nebo 
kupce úvěrů není vyhovující pro náležité 
zacházení s vypůjčovateli podle ustanovení 
čl. 5 odst. 1 písm. d);



PE645.006v01-00 134/155 AM\1195240CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) politika obsluhovatele úvěrů není 
vyhovující pro náležité zacházení 
s vypůjčovateli podle ustanovení čl. 5 odst. 
1 písm. d);

c) politika kupce úvěrů nebo 
obsluhovatele úvěrů není vyhovující pro 
náležité zacházení s vypůjčovateli podle 
ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. d);

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vnitřní postupy obsluhovatele úvěrů 
nezajišťují registraci a vyřizování stížností 
vypůjčovatele v souladu s povinnostmi 
uvedenými ve vnitrostátních opatřeních 
přijatých k provedení této směrnice;

d) vnitřní postupy kupce úvěrů nebo 
obsluhovatele úvěrů nezajišťují registraci 
a vyřizování stížností vypůjčovatele 
v souladu s povinnostmi uvedenými ve 
vnitrostátních opatřeních přijatých 
k provedení této směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) úvěrová instituce neoznámí 
informace stanovené ve vnitrostátních 
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opatřeních přijatých k provedení článku 
13 této směrnice, pouze jednou a až po 
dokončení převodu úvěrové smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) kupec úvěrů nedodržuje požadavky 
stanovené ve vnitrostátních opatřeních 
přijatých k provedení článku -13 této 
směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) kupec úvěrů nedodržuje požadavky 
na výkon hospodářské činnosti stanovené 
ve vnitrostátních opatřeních přijatých 
k provedení článku 6a této směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE



PE645.006v01-00 136/155 AM\1195240CS.docx

CS

Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – písm. g c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) úvěrová instituce neoznámí 
informace stanovené ve vnitrostátních 
opatřeních přijatých k provedení článku 
13 této směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – písm. g d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gd) úvěrová instituce nedodržuje 
požadavky stanovené ve vnitrostátních 
opatřeních přijatých k provedení článku -
13 této směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – písm. g e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ge) úvěrová instituce nedodržuje 
požadavky na výkon hospodářské činnosti 
stanovené ve vnitrostátních opatřeních 
přijatých k provedení článku 6a této 



AM\1195240CS.docx 137/155 PE645.006v01-00

CS

směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – písm. g f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gf) obsluhovatel úvěru umožňuje 
jedné nebo více osobám, které nesplňují 
požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. 
b) stát se členem jeho řídícího nebo 
správního orgánu nebo v nich setrvat;

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – písm. g g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gg) obsluhovatel úvěru nedodržuje 
požadavky stanovené ve vnitrostátních 
opatřeních přijatých k provedení článku 
35 této směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
Jonás Fernández
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Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – písm. g h (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gh) obsluhovatel úvěrů nebo 
poskytovatel úvěrových služeb nedodržuje 
požadavky na výkon hospodářské činnosti 
stanovené ve vnitrostátních opatřeních 
přijatých k provedení článku 6a této 
směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zrušení oprávnění k vykonávání 
činností obsluhovatele úvěrů;

a) (Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při stanovení typu správních pokut 
nebo jiných nápravných opatření a výše 
správních peněžitých sankcí členské státy 
zajistí, aby příslušné orgány zohlednily 
všechny příslušné okolnosti, mimo jiné 
případně:

4. Při stanovení typu správních pokut 
nebo jiných nápravných opatření a výše 
správních peněžitých sankcí členské státy 
zajistí, aby příslušné orgány zohlednily 
příslušné okolnosti, včetně těchto:
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Or. en

Pozměňovací návrh 444
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud se situace uvedené 
v odstavci 1 použijí na právnické osoby, 
členské státy rovněž zajistí, aby příslušné 
orgány uplatnily správní pokuty a nápravná 
opatření stanovená v odstavci 2 na členy 
řídícího nebo správního orgánu a na další 
osoby, které nesou podle vnitrostátního 
práva odpovědnost za dané porušení 
předpisů.

5. Členské státy rovněž zajistí, aby 
příslušné orgány uplatnily správní pokuty 
a nápravná opatření stanovená v odstavci 2 
na členy řídícího nebo správního orgánu 
a na další osoby, které nesou podle 
vnitrostátního práva odpovědnost za dané 
porušení předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby před 
přijetím jakéhokoli rozhodnutí, kterým se 
ukládají správní pokuty nebo nápravná 
opatření stanovená v odstavci 2 tohoto 
článku, poskytly příslušné orgány 
dotčenému obsluhovateli nebo kupci úvěrů 
nebo případně jeho zástupci určenému 
v souladu s článkem 17 možnost se 
k záležitostem vyjádřit.

6. Členské státy zajistí, aby před 
přijetím jakéhokoli rozhodnutí, kterým se 
ukládají správní pokuty nebo nápravná 
opatření stanovená v odstavci 2 tohoto 
článku, poskytly příslušné orgány 
dotčenému obsluhovateli, kupci úvěrů 
možnost se k záležitostem vyjádřit. Před 
přijetím jakéhokoli rozhodnutí příslušný 
orgán písemně uvědomí o zahájení tohoto 
řízení obsluhovatele a zúčastněné věřitele.

Or. en
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Pozměňovací návrh 446
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a
Pravidla chování pro obsluhovatele úvěrů 

a kupce úvěrů
1. Obsluhovatelé úvěrů a kupci úvěrů 
jednají v dobré víře, postupují vůči 
spotřebitelům spravedlivě a respektují 
jejich soukromí.
2. Níže uvedené postupy jsou zakázány: 
a) poskytování zavádějících informací 
spotřebitelům;
b) obtěžování spotřebitelů, včetně 
předávání informací o dluhu spotřebitelů 
jejich zaměstnavateli, rodinným 
příslušníkům, přátelům a sousedům; 
c) účtování poplatků a sankcí 
spotřebitelům, které převyšují náklady 
přímo související se správou dluhu.
Členské státy stanoví maximální výše 
poplatků a sankcí uvedených v písmenu c) 
podle zásad spravedlnosti, rozumnosti 
a proporcionality. 

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 448
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24 vypouští se
Vymáhání
1. Členské státy zajistí, aby kolaterál mohl 
být realizován podle tohoto mechanismu 
urychleného mimosoudního vymáhání 
kolaterálu.
2.
Členské státy stanoví alespoň jeden nebo 
oba tyto prostředky k realizaci kolaterálu 
uvedené v odstavci 1 pro každý typ 
zajištění a kolaterálu:
a) veřejnou dražbu;
b) soukromý prodej.
U obou těchto prostředků mohou členské 
státy stanovit, aby byl případně určen 
notář, soudní úředník nebo jiný veřejný 
činitel pro zabezpečení efektivního 
a rychlého rozdělení tržeb z prodeje 
a převodu kolaterálu na nabyvatele nebo 
zachování práv vypůjčovatele.
3. Zavedou-li členské státy postup 
mimosoudního vymáhání přivlastněním, 
řídí se právo věřitele ponechat si aktiva 
k uspokojení závazku obchodního 
vypůjčovatele platnými právními předpisy 
v každém členském státě. Členské státy 
zajistí, aby v případě přivlastnění kladný 
rozdíl, který se má uhradit obchodnímu 
vypůjčovateli, byl rozdíl mezi nesplacenou 
částkou zajištěné úvěrové smlouvy 
a oceněním aktiv.
4. Pro účely realizace uvedené v odstavci 
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2 členské státy zajistí, aby věřitel 
zorganizoval ocenění aktiv s cílem určit 
vyvolávací cenu v případě veřejné dražby 
a soukromého prodeje a aby byly splněny 
tyto podmínky:
a) věřitel a obchodní vypůjčovatel se 
dohodli na odhadci, který má být pověřen;
b) ocenění provádí nezávislý odhadce;
c) ocenění je poctivé a realistické;
d) ocenění se provádí výslovně pro účely 
realizace kolaterálu po rozhodné události 
pro vymáhání;
e) obchodní vypůjčovatel má právo 
napadnout ocenění u soudu v souladu 
s článkem 29.
5. Pokud se strany nemohou dohodnout 
na určení odhadce pro realizaci 
kolaterálu uvedeného v odstavci 2, určí se 
pro účely písmene a) odhadce 
rozhodnutím soudu v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
členského státu, na jehož území je 
obchodní vypůjčovatel usazen nebo má 
bydliště.

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25 vypouští se
Veřejná dražba
1. Členské státy zajistí, aby realizace 
kolaterálu pomocí veřejné dražby byla 
provedena v souladu s těmito prvky:
a) věřitel veřejně oznámil čas a místo 
konání veřejné dražby nejméně 10 dní 
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předem;
b) věřitel vynaložil přiměřené úsilí, aby 
přilákal co nejvyšší počet potenciálních 
zájemců o koupi;
c) věřitel informoval obchodního 
vypůjčovatele a všechny třetí strany, které 
mají zájem o aktiva nebo právo na ně, 
o veřejné dražbě, včetně doby a místa 
jejího konání, a to nejméně 10 dní 
předem;
d) ocenění aktiv bylo provedeno před 
veřejnou dražbou;
e) vyvolávací cena aktiv se rovná nejméně 
výši ocenění určené před veřejnou 
dražbou;
f) aktiva mohou být prodána se slevou 
maximálně 20 % výše ocenění, přičemž 
platí obě tyto podmínky:
i) na veřejné aukci neučinil žádný 
kupující nabídku v souladu s požadavky 
uvedenými v písmenech e) a f);
ii) existuje nebezpečí bezprostředního 
poškození aktiv.
2. Pokud aktiva nebyla prodána ve veřejné 
dražbě, členské státy mohou zajistit 
realizaci kolaterálu soukromým prodejem.
3. Uspořádají-li členské státy druhou 
veřejnou dražbu, použije se odst. 1 písm. 
a) až e), ale aktiva lze prodat s další slevou 
určenou členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26 vypouští se
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Soukromý prodej
1. Členské státy zajistí, aby realizace 
kolaterálu pomocí soukromého prodeje 
byla provedena v souladu s těmito prvky:
a) věřitel vynaložil přiměřené úsilí, včetně 
odpovídající veřejné inzerce, aby přilákal 
potenciální zájemce o koupi;
b) věřitel oznámil obchodnímu 
vypůjčovateli a každé příslušné třetí 
straně, která má zájem o aktiva nebo 
práva na ně, svůj záměr prodat aktiva, 
a to nejméně 10 dní před nabídnutím 
aktiva k prodeji;
c) ocenění aktiva bylo provedeno před 
soukromým prodejem nebo před veřejnou 
dražbou v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. c);
d) cílová cena aktiva se rovná minimálně 
částce stanovené v ocenění uvedeném 
v písmenu c) v době nabídky aktiv pro 
soukromý prodej;
e) aktiva mohou být prodána se slevou 
maximálně 20 % výše ocenění, přičemž 
platí obě tyto podmínky:
i) do 30 dní neučinil žádný kupující 
nabídku v souladu s požadavky uvedenými 
v písmenech d) a e);
ii) existuje nebezpečí bezprostředního 
poškození aktiv.
2. Pokud do 30 dnů od nabídky aktiv do 
prodeje nebyla aktiva v soukromém 
prodeji prodána, členské státy zajistí, aby 
věřitel veřejně inzeroval prodej po dobu 
dalších nejméně 30 dní před uzavřením 
jakéhokoli prodeje.
3. Učiní-li členský stát druhý pokus 
prostřednictvím soukromého prodeje, 
použije se odst. 1 písm. a) až d), ale aktiva 
lze prodat s další slevou určenou 
členskými státy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 451
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27 vypouští se
Konkurenční zajišťovací práva
Členské státy se postarají o to, aby 
prioritu spojenou s konkurenčními 
zajišťovacími právy v témže kolaterálu 
neovlivnilo vymáhání jednoho z těchto 
zajišťovacích práv prostřednictvím 
vnitrostátních předpisů přijatých 
k provedení této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28 vypouští se
Právo napadnout vymáhání u soudu
Členské státy zajistí, aby obchodní 
vypůjčovatel měl právo napadnout 
u soudu použití tohoto mechanismu 
urychleného mimosoudního vymáhání 
kolaterálu, pokud prodej aktiv 
poskytnutých jako kolaterál nebyl 
proveden v souladu s vnitrostátními 
předpisy, jimiž se provádí čl. 24 odst. 3 
a články 25 a 26, nebo ocenění aktiv 
nebylo uskutečněno v souladu 
s vnitrostátními předpisy, jimiž se provádí 
čl. 24 odst. 4.
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Or. en

Pozměňovací návrh 453
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29 vypouští se
Vrácení překračující částky
Členské státy zajistí, aby měl věřitel 
povinnost obchodnímu vypůjčovateli 
uhradit každý kladný rozdíl mezi 
nesplacenou částkou zajištěné úvěrové 
smlouvy a výnosy z prodeje aktiv.

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30 vypouští se
Úhrada nesplacené částky
Aniž jsou dotčeny články 19 až 23 návrhu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 20XX/XX41, v případě, že částka 
uhrazená po použití tohoto mechanismu 
urychleného mimosoudního vymáhání 
kolaterálu je nižší než nesplacená částka 
zajištěné úvěrové smlouvy, mohou členské 
státy zajistit úhradu všech závazků 
vyplývajících z uvedené smlouvy v souladu 
s platnými vnitrostátními právními 
předpisy.
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_________________
41 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) …/…. ze dne […] o rámcích 
pro preventivní restrukturalizaci, druhé 
šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti 
postupů restrukturalizace, insolvence 
a oddlužení a o změně směrnice 
2012/30/EU, (Úř. věst. L […], […], s. 
[…]).

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31 vypouští se
Převod zajištěné úvěrové smlouvy na třetí 
strany
Členské státy zajistí, že pokud úvěrová 
instituce nebo její dceřiná společnost 
převádí zajištěnou úvěrovou smlouvu, 
která poskytuje právo použít urychlené 
mimosoudní vymáhání kolaterálu, na 
jakoukoli třetí stranu, nabývá tato třetí 
strana právo použít uvedený 
mechanismus urychleného 
mimosoudního vymáhání kolaterálu 
v případě neplnění závazků obchodního 
vypůjčovatele, a to za stejných podmínek 
jako úvěrová instituce.

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
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Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32 vypouští se
Restrukturalizace a insolvenční řízení
1. Touto směrnicí není dotčena směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
20XX/XX42.
2. Členské státy zajistí, aby se v případě 
insolvenčních řízení zahájených proti 
obchodnímu vypůjčovateli na realizaci 
kolaterálu podle vnitrostátních právních 
předpisů přijatých k provedení této 
směrnice vztahovalo přerušení vymáhání 
individuálních nároků v souladu 
s platnými vnitrostátními právními 
předpisy.
_________________
42 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) …/…. ze dne […] o rámcích 
pro preventivní restrukturalizaci, druhé 
šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti 
postupů restrukturalizace, insolvence 
a oddlužení a o změně směrnice 
2012/30/EU, (Úř. věst. L […], […], s. 
[…]).

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 33 vypouští se
Shromažďování údajů
1. Členské státy a v případě úvěrových 
institucí příslušné orgány, které nad nimi 
vykonávají dohled, shromažďují každý 
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rok informace od věřitelů o počtu 
zajištěných úvěrových smluv, jejichž 
plnění se vymáhá tímto urychleným 
mimosoudním vymáháním kolaterálu, a 
o lhůtách takového vymáhání.
2. Členské státy, a v případě úvěrových 
institucí příslušné orgány, které nad nimi 
vykonávají dohled, shromažďují každý 
rok od věřitelů tyto informace:
a) počet zahájených, nerozhodnutých 
a realizovaných řízení podle 
vnitrostátních předpisů přijatých 
k provedení této směrnice, včetně:
i) počtu řízení ve věci movitého majetku,
ii) počtu řízení ve věci nemovitého 
majetku;
b) délku řízení od oznámení do vyřízení 
zajištěného prostřednictvím realizace 
(veřejný prodej, soukromý prodej nebo 
přivlastnění);
c) průměrné náklady na každé řízení 
v EUR;
d) míry úhrady.
3. Členské státy shrnou údaje uvedené 
v odstavci 2 a sestaví statistické údaje 
z těchto souhrnných údajů za celý 
kalendářní rok počínaje DATUM [OP: 
vložit datum 1. ledna po přijetí tohoto 
aktu].
4. Statistické údaje uvedené v prvním 
pododstavci se oznamují Komisi každý 
rok, a to do 31. března kalendářního roku 
následujícího po roce, v němž se údaje 
shromažďují.

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Engin Eroglu, Monica Semedo

Návrh směrnice
Článek 34
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 34 vypouští se
Změna úvěrové smlouvy
Aniž jsou dotčeny povinnosti informovat 
spotřebitele podle směrnice 2014/17/EU, 
směrnice 2008/48/ES a směrnice 
93/13/EHS, členské státy zajistí, aby 
věřitel před změnou podmínek úvěrové 
smlouvy buď se souhlasem, nebo ze 
zákona, oznámil spotřebiteli tyto 
informace:
a) jasný a úplný popis navržených změn;
b) lhůtu provedení uvedených změn;
c) důvody, na základě nichž může 
spotřebitel podat stížnost ohledně těchto 
změn;
d) lhůtu stanovenou pro podání takové 
stížnosti;
e) název a adresu příslušného orgánu, kde 
lze stížnost předložit.

Or. en

Odůvodnění

Článek by měl být vypuštěn, protože povinnosti by se vztahovaly i na malé, nevýznamné či 
jinak nepodstatné úpravy. Kromě toho jsou povinnosti věřitelů týkající se 
transparentnosti/oznamování informací zákazníkům před a dokonce v průběhu úvěrové 
smlouvy už dostatečně upraveny prostřednictvím jiných specializovanějších právních předpisů 
(např. směrnice 2008/48/ES, směrnice 2014/17/EU, směrnice 93/13/EHS). Navrhované znění 
by ve skutečnosti pro věřitele představovalo nadměrnou a zbytečnou zátěž.

Pozměňovací návrh 459
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny povinnosti informovat 
spotřebitele podle směrnice 2014/17/EU, 

Aniž jsou dotčeny povinnosti informovat 
spotřebitele podle směrnice 2014/17/EU, 
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směrnice 2008/48/ES a směrnice 
93/13/EHS, členské státy zajistí, aby věřitel 
před změnou podmínek úvěrové smlouvy 
buď se souhlasem, nebo ze zákona, 
oznámil spotřebiteli tyto informace:

směrnice 2008/48/ES, směrnice 93/13/EHS 
a povinnosti podle článku 2a této 
směrnice, členské státy zajistí, aby věřitel 
před změnou podmínek práv věřitele 
plynoucích z úvěrové smlouvy nebo 
samotné úvěrové smlouvy buď se 
souhlasem, nebo ze zákona, oznámil 
spotřebiteli tyto informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny povinnosti informovat 
spotřebitele podle směrnice 2014/17/EU, 
směrnice 2008/48/ES a směrnice 
93/13/EHS, členské státy zajistí, aby věřitel 
před změnou podmínek úvěrové smlouvy 
buď se souhlasem, nebo ze zákona, 
oznámil spotřebiteli tyto informace:

Aniž jsou dotčeny povinnosti informovat 
spotřebitele podle směrnice 2014/17/EU, 
směrnice 2008/48/ES a směrnice 
93/13/EHS, členské státy zajistí, aby věřitel 
před podstatnou změnou podmínek 
úvěrové smlouvy buď se souhlasem, nebo 
ze zákona, oznámil spotřebiteli tyto 
informace:

Or. en

Odůvodnění

Aby se předešlo zbytečné administrativní zátěži, požadavek na informování zákazníka se 
uplatní pouze v případě podstatné změny podmínek úvěrové smlouvy.

Pozměňovací návrh 461
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jasný a úplný popis navržených a) jasný a úplný popis navržených 
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změn; změn a nutnost souhlasu vypůjčovatele 
nebo případně změn zavedených ze 
zákona;

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jasný a úplný popis navržených 
změn;

a) jasný popis navržených změn;

Or. en

Odůvodnění

Krátká upozornění jsou pro zákazníky vhodnější než dlouhá.

Pozměňovací návrh 463
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) totožnost obsluhovatele úvěrů; a) totožnost obsluhovatele úvěrů 
a případně kupce úvěrů, jemuž je služba 
poskytována;

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování informací jednotlivým 
osobám o zpracovávání osobních údajů 
a zpracovávání takových osobních údajů 
a jakékoli jiné zpracovávání osobních 
údajů pro účely této směrnice se provádí 
v souladu s nařízením (EU) 2016/679 
a nařízením (ES) č. 45/2001.

Poskytování informací jednotlivým 
osobám o zpracovávání osobních údajů 
a zpracovávání takových osobních údajů 
a jakékoli jiné zpracovávání osobních 
údajů pro účely této směrnice se provádí 
v souladu s nařízením (EU) 2016/679 
a nařízením (ES) č. 45/2001. Vymáhání 
pohledávek je zákonným důvodem pro 
ukládání a zpracování údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Matt Carthy

Návrh směrnice
Článek 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37a
Nezákonná státní podpora

Komise prošetří, zda by minulý prodej 
úvěrových smluv úvěrovými institucemi ve 
veřejném vlastnictví nebo v částečném 
veřejném vlastnictví kupcům úvěrů, kteří 
získali zvláštní daňové zvýhodnění, 
nemohl představovat nezákonnou státní 
podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pět let po vstupu této směrnice 
v platnost Komise provede její hodnocení 

1. Dva roky po vstupu této směrnice 
v platnost Komise provede její hodnocení 
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a zprávu o hlavních zjištěních předloží 
Evropskému parlamentu, Radě 
a Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru.

a zprávu o hlavních zjištěních předloží 
Evropskému parlamentu, Radě 
a Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Matt Carthy

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Posouzení dopadů provedené 
Komisí před předložením návrhu této 
směrnice nezohlednilo dopad směrnice na 
lidská práva občanů EU podle Listiny 
základních práv. Provedení této směrnice 
ve vnitrostátním právu je třeba odložit, 
dokud Komise nevypracuje nové 
posouzení, které zohlední dopad této 
směrnice na práva občanů EU vyplývající 
z Listiny základních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Hodnocení mimo jiné posuzuje 
neobezřetné postupy při poskytování 
úvěru ze strany věřitelů, provádění 
opatření týkajících se úlevy podle článku 
12a a to, zda prodejem úvěrových smluv 
na sekundárním trhu nedošlo k porušení 
práv spotřebitelů. Zvláštní pozornost je 
věnována situaci zranitelných dlužníků, 
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jako jsou jednotlivci z nízkopříjmových 
skupin.

Or. en


