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Pakeitimas 204
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta [Komisijos 
pasiūlymą].

Or. en

Pakeitimas 205
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) didžiuliai neveiksnių paskolų 
kiekiai yra pasekmė to, kad milijonai ES 
piliečių patiria finansinių sunkumų ir 
namų ūkiai yra pernelyg įsiskolinę. 
Pagrindinės šio pernelyg didelio 
privačiojo sektoriaus įsiskolinimo 
priežastys yra neatsakinga skolinimo 
veikla, nekilnojamojo turto rinkos 
burbulai ir ankstyvo rizikos grupės namų 
ūkių nustatymo priemonių trūkumas. 
Įsiskolinusių namų ūkių finansiniai 
sunkumai ne tik kelia grėsmę finansų 
sistemos stabilumui, bet visų pirma yra 
individualios žmogiškosios tragedijos, 
kurių reikia vengti visomis priemonėmis. 
Yra įrodymų apie prastą kredito 
administratorių praktiką, jų vykdomą 
priekabiavimą ir bauginimą, be kita ko, 
esama duomenų iš skolininkų, kurie 
praneša apie spaudimą mokėti 
nepakeliamas skolos grąžinimo įmokas. 
Šis sektorius nėra tinkamai reguliuojamas 
visose valstybėse narėse ir yra dažnai 
pasitvirtinę, kad reguliavimas yra 
netinkamas;
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Or. en

Pakeitimas 206
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) hipotekos paskolų atveju užstato 
realizavimas daro poveikį ES pagrindinių 
teisių chartijoje įtvirtintai teisei į paramą 
būstui ir deramą gyvenimą visiems, kurie 
neturi pakankamų išteklių, taip pat su 
būstu susijusioms konstitucinėms teisėms 
daugelyje valstybių narių;

Or. en

Pakeitimas 207
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) dėl piktnaudžiavimo tam tikrose 
rinkose būtina parengti elgesio kodeksą 
su griežtomis kredito administratorių ir 
kredito pirkėjų taisyklėmis, kad būtų 
išvengta klaidinimo praktikos, 
priekabiavimo ar vartotojų teisių 
pažeidimų;

Or. en

Pakeitimas 208
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1d) reikia daugiau skaidrumo, kad 
būtų galima stebėti rinkos reakciją į 
naująją sistemą. EBI turėtų sukurti ir 
tvarkyti viešą registrą, kuriame būtų 
pateikiami turimi duomenys apie 
veikiančius subjektus ir operacijų skaičių 
bei apimtį;

Or. en

Pakeitimas 209
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) integravus finansų sistemą padidės 
ekonominės ir pinigų sąjungos 
atsparumas nepalankiems sukrėtimams, 
nes pagerės sąlygos tarpvalstybiniu mastu 
dalytis rizika privačiajame sektoriuje ir 
kartu sumažės būtinybė prisiimti riziką 
viešajam sektoriui. Kad šie tikslai būtų 
pasiekti, Sąjunga turėtų užbaigti kurti 
bankų sąjungą ir toliau plėtoti kapitalo 
rinkų sąjungą. Siekiant baigti kurti bankų 
sąjungą, užtikrinti konkurenciją bankų 
sektoriuje, išsaugoti finansinį stabilumą ir 
skatinti skolinimą, kad būtų kuriamos 
darbo vietos ir užtikrintas augimas 
Sąjungoje, itin svarbu spręsti didelio 
susikaupusio neveiksnių pozicijų kiekio ir 
galimo jų kaupimosi ateityje problemą;

(2) siekiant baigti kurti bankų sąjungą, 
užtikrinti konkurenciją bankų sektoriuje ir 
išsaugoti finansinį stabilumą, nepaprastai 
svarbu spręsti didelio susikaupusio 
neveiksnių pozicijų kiekio ir galimo jų 
kaupimosi ateityje problemą;

Or. en
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Pakeitimas 210
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) integravus finansų sistemą padidės 
ekonominės ir pinigų sąjungos atsparumas 
nepalankiems sukrėtimams, nes pagerės 
sąlygos tarpvalstybiniu mastu dalytis rizika 
privačiajame sektoriuje ir kartu sumažės 
būtinybė prisiimti riziką viešajam sektoriui. 
Kad šie tikslai būtų pasiekti, Sąjunga turėtų 
užbaigti kurti bankų sąjungą ir toliau 
plėtoti kapitalo rinkų sąjungą. Siekiant 
baigti kurti bankų sąjungą, užtikrinti 
konkurenciją bankų sektoriuje, išsaugoti 
finansinį stabilumą ir skatinti skolinimą, 
kad būtų kuriamos darbo vietos ir 
užtikrintas augimas Sąjungoje, itin svarbu 
spręsti didelio susikaupusio neveiksnių 
pozicijų kiekio ir galimo jų kaupimosi 
ateityje problemą;

(2) integravus finansų sistemą padidės 
ekonominės ir pinigų sąjungos atsparumas 
nepalankiems sukrėtimams, nes pagerės 
sąlygos tarpvalstybiniu mastu dalytis rizika 
privačiajame sektoriuje ir kartu sumažės 
būtinybė prisiimti riziką viešajam sektoriui. 
Kad šie tikslai būtų pasiekti, Sąjunga turėtų 
užbaigti kurti bankų sąjungą ir toliau 
plėtoti kapitalo rinkų sąjungą. Siekiant 
sustiprinti bankų sąjungą, užtikrinti 
konkurenciją bankų sektoriuje, išsaugoti 
finansinį stabilumą ir skatinti skolinimą, 
kad būtų kuriamos darbo vietos ir 
užtikrintas augimas Sąjungoje, itin svarbu 
spręsti didelio susikaupusio neveiksnių 
pozicijų kiekio ir galimo jų kaupimosi 
ateityje problemą, visoms valstybėms 
narėms pačioms sutvarkant bankų 
balansus dar anksčiau, nei bus baigta 
kurti bankų sąjunga;

Or. en

Pakeitimas 211
Engin Eroglu, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) integravus finansų sistemą padidės 
ekonominės ir pinigų sąjungos atsparumas 
nepalankiems sukrėtimams, nes pagerės 
sąlygos tarpvalstybiniu mastu dalytis rizika 
privačiajame sektoriuje ir kartu sumažės 
būtinybė prisiimti riziką viešajam sektoriui. 
Kad šie tikslai būtų pasiekti, Sąjunga turėtų 
užbaigti kurti bankų sąjungą ir toliau 

(2) integravus finansų sistemą padidės 
ekonominės ir pinigų sąjungos atsparumas 
nepalankiems sukrėtimams, nes pagerės 
sąlygos tarpvalstybiniu mastu dalytis rizika 
privačiajame sektoriuje ir kartu sumažės 
būtinybė prisiimti riziką viešajam sektoriui. 
Kad šie tikslai būtų pasiekti, Sąjunga turėtų 
užbaigti kurti bankų sąjungą ir toliau 
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plėtoti kapitalo rinkų sąjungą. Siekiant 
baigti kurti bankų sąjungą, užtikrinti 
konkurenciją bankų sektoriuje, išsaugoti 
finansinį stabilumą ir skatinti skolinimą, 
kad būtų kuriamos darbo vietos ir 
užtikrintas augimas Sąjungoje, itin svarbu 
spręsti didelio susikaupusio neveiksnių 
pozicijų kiekio ir galimo jų kaupimosi 
ateityje problemą;

plėtoti kapitalo rinkų sąjungą. Siekiant 
sustiprinti bankų sąjungą, užtikrinti 
konkurenciją bankų sektoriuje, išsaugoti 
finansinį stabilumą ir skatinti skolinimą, 
kad būtų kuriamos darbo vietos ir 
užtikrintas augimas Sąjungoje, itin svarbu 
spręsti didelio susikaupusio neveiksnių 
pozicijų kiekio ir galimo jų kaupimosi 
ateityje problemą;

Or. en

Pakeitimas 212
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2017 m. liepos mėn. Taryba savo 
dokumente „Veiksmų planas neveiksnių 
paskolų problemai Europoje spręsti“25 
paragino įvairias institucijas imtis tinkamų 
priemonių siekiant toliau spręsti didelio 
susikaupusio neveiksnių paskolų kiekio 
Sąjungoje problemą. Veiksmų plane 
pateikiamas visapusiškas požiūris, 
orientuotas į įvairius papildomojo 
pobūdžio politikos veiksmus keturiose 
srityse: bankų priežiūros ir reguliavimo, ii) 
restruktūrizavimo, nemokumo ir skolos 
išieškojimo sistemų reformos, iii) 
finansinių sunkumų paveikto turto antrinių 
rinkų plėtojimo ir iv) bankų sistemos 
restruktūrizavimo skatinimo. Šių sričių 
veiksmai turėtų būti vykdomi nacionaliniu 
lygmeniu ir, kai reikia, Sąjungos lygmeniu. 
2017 m. spalio 11 d. Komunikate dėl 
bankų sąjungos sukūrimo26 Komisija 
išreiškė panašų ketinimą, kuriam įvykdyti 
reikėjo priimti neveiksnių paskolų 
problemai spręsti Sąjungoje skirtų 
priemonių visapusišką rinkinį;

(3) 2017 m. liepos mėn. Taryba savo 
dokumente „Veiksmų planas neveiksnių 
paskolų problemai Europoje spręsti“25 
paragino įvairias institucijas imtis tinkamų 
priemonių siekiant toliau spręsti didelio 
susikaupusio esamų neveiksnių paskolų 
kiekio Sąjungoje problemą, kad 
nebesikauptų naujos neveiksnios paskolos 
ir nekiltų rizika finansiniam stabilumui. 
Veiksmų plane pateikiamas visapusiškas 
požiūris, orientuotas į įvairius papildomojo 
pobūdžio politikos veiksmus keturiose 
srityse: bankų priežiūros ir reguliavimo, ii) 
restruktūrizavimo, nemokumo ir skolos 
išieškojimo sistemų reformos, iii) 
finansinių sunkumų paveikto turto antrinių 
rinkų plėtojimo ir iv) bankų sistemos 
restruktūrizavimo skatinimo. Šių sričių 
veiksmai turėtų būti vykdomi nacionaliniu 
lygmeniu ir, kai reikia, Sąjungos lygmeniu. 
2017 m. spalio 11 d. Komunikate dėl 
bankų sąjungos sukūrimo26 Komisija 
išreiškė panašų ketinimą, kuriam įvykdyti 
reikėjo priimti neveiksnių paskolų 
problemai spręsti Sąjungoje skirtų 
priemonių visapusišką rinkinį;
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_________________ _________________
25 2017 7 11, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

25 2017 7 11, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

26 Komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos Centriniam Bankui, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui dėl bankų 
sąjungos sukūrimo, COM(2017) 592 final, 
2017 10 11.

26 Komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos Centriniam Bankui, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui dėl bankų 
sąjungos sukūrimo, COM(2017) 592 final, 
2017 10 11.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2017 m. liepos mėn. Taryba savo 
dokumente „Veiksmų planas neveiksnių 
paskolų problemai Europoje spręsti“25 
paragino įvairias institucijas imtis tinkamų 
priemonių siekiant toliau spręsti didelio 
susikaupusio neveiksnių paskolų kiekio 
Sąjungoje problemą. Veiksmų plane 
pateikiamas visapusiškas požiūris, 
orientuotas į įvairius papildomojo 
pobūdžio politikos veiksmus keturiose 
srityse: bankų priežiūros ir reguliavimo, ii) 
restruktūrizavimo, nemokumo ir skolos 
išieškojimo sistemų reformos, iii) 
finansinių sunkumų paveikto turto antrinių 
rinkų plėtojimo ir iv) bankų sistemos 
restruktūrizavimo skatinimo. Šių sričių 
veiksmai turėtų būti vykdomi nacionaliniu 
lygmeniu ir, kai reikia, Sąjungos lygmeniu. 
2017 m. spalio 11 d. Komunikate dėl 
bankų sąjungos sukūrimo26 Komisija 
išreiškė panašų ketinimą, kuriam įvykdyti 
reikėjo priimti neveiksnių paskolų 
problemai spręsti Sąjungoje skirtų 
priemonių visapusišką rinkinį;

(3) 2017 m. liepos mėn. Taryba savo 
dokumente „Veiksmų planas neveiksnių 
paskolų problemai Europoje spręsti“25 
paragino įvairias institucijas imtis tinkamų 
priemonių siekiant toliau spręsti didelio 
susikaupusio neveiksnių paskolų kiekio 
Sąjungoje problemą ir ateityje išvengti 
neveiksnių paskolų didėjimo ilguoju 
laikotarpiu. Veiksmų plane pateikiamas 
visapusiškas požiūris, orientuotas į įvairius 
papildomojo pobūdžio politikos veiksmus 
keturiose srityse: bankų priežiūros ir 
reguliavimo, ii) restruktūrizavimo, 
nemokumo ir skolos išieškojimo sistemų 
reformos, iii) finansinių sunkumų paveikto 
turto antrinių rinkų plėtojimo ir iv) bankų 
sistemos restruktūrizavimo skatinimo. Šių 
sričių veiksmai turėtų būti vykdomi 
nacionaliniu lygmeniu ir, kai reikia, 
Sąjungos lygmeniu. 2017 m. spalio 11 d. 
Komunikate dėl bankų sąjungos 
sukūrimo26 Komisija išreiškė panašų 
ketinimą, kuriam įvykdyti reikėjo priimti 
neveiksnių paskolų problemai spręsti 
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Sąjungoje skirtų priemonių visapusišką 
rinkinį;

_________________ _________________
25 2017 7 11, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

25 2017 7 11, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

26 Komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos Centriniam Bankui, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui dėl bankų 
sąjungos sukūrimo, COM(2017) 592 final, 
2017 10 11.

26 Komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos Centriniam Bankui, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui dėl bankų 
sąjungos sukūrimo, COM(2017) 592 final, 
2017 10 11.

Or. en

Pakeitimas 214
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) rengdama makrolygio rizikos 
ribojimo metodus, kuriais siekiama 
užkirsti kelią su neveiksniomis paskolomis 
susijusios sisteminės rizikos atsiradimui, 
Europos sisteminės rizikos valdyba turi 
parengti atitinkamus makrolygio rizikos 
ribojimo standartus ir kitų finansų 
įstaigų, susijusių su neveiksnių paskolų 
antrine rinka, priežiūros nuostatas. 
Šiomis reguliavimo priemonėmis bus 
užtikrinta, kad iš tokių įstaigų būtų 
reikalaujama laikytis tokių pačių, kokie 
taikomi bankams, standartų, be kita ko, 
susijusių su rizikos ribojimo 
reikalavimais, informacijos atskleidimo 
reikalavimais ir sąžiningu elgesiu su 
skolininkais. Šios įstaigos taip pat privalo 
laikytis visų atitinkamų nacionalinių ir 
ES vartotojų apsaugos reikalavimų, kurie 
gali būti taikomi;
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Or. en

Pakeitimas 215
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) bus reikalaujama, kad kredito 
įstaigos atidėtų pakankamai išteklių tam 
atvejui, kai naujos paskolos tampa 
neveiksnios, ir taip turėtų būti sukurtos 
tinkamos paskatos anksti spręsti neveiksnių 
paskolų problemą ir išvengta per didelio jų 
susikaupimo. Kai paskolos tampa 
neveiksnios, veiksmingesni vykdymo 
užtikrinimo mechanizmai, taikomi 
užtikrintoms paskoloms, suteiktų galimybę 
kredito įstaigoms užtikrinti neveiksnių 
paskolų vykdymą, taikant tinkamas 
skolininkų apsaugos priemones. Jei vis 
dėlto susikauptų pernelyg daug neveiksnių 
paskolų – kaip šiuo metu yra atsitikę kai 
kurioms kredito įstaigoms ir kai kurioms 
valstybėms narėms – kredito įstaigos turėtų 
galėti jas parduoti kitiems veiklos 
vykdytojams veiksmingose, 
konkurencingose ir skaidriose antrinėse 
rinkose. Kredito įstaigų kompetentingos 
institucijos patars, kaip tai padaryti, 
remdamosi turimais su bankais susijusiais 
vadinamaisiais antrojo ramsčio įgaliojimais 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 575/2013 (KRR)27. 
Kai neveiksnios paskolos tampa 
reikšminga visuotine problema, valstybės 
narės gali įsteigti nacionalines turto 
valdymo bendroves arba nustatyti kitas 
alternatyvias priemones pagal galiojančių 
valstybės pagalbos ir bankų pertvarkymo 
taisyklių sistemą;

(5) bus reikalaujama, kad kredito 
įstaigos atidėtų pakankamai išteklių tam 
atvejui, kai naujos paskolos tampa 
neveiksnios, ir taip turėtų būti sukurtos 
tinkamos paskatos anksti spręsti neveiksnių 
paskolų problemą ir išvengta per didelio jų 
susikaupimo. Kai paskolos tampa 
neveiksnios, veiksmingesni vykdymo 
užtikrinimo mechanizmai, taikomi 
užtikrintoms paskoloms, suteiktų galimybę 
kredito įstaigoms užtikrinti neveiksnių 
paskolų vykdymą, taikant tinkamas 
skolininkų apsaugos priemones, įskaitant 
teisinę apsaugą nuo iškeldinimo iš 
pagrindinio gyvenamojo būsto. Jei vis 
dėlto susikauptų pernelyg daug neveiksnių 
paskolų – kaip šiuo metu yra atsitikę kai 
kurioms kredito įstaigoms ir kai kurioms 
valstybėms narėms – kredito įstaigos turėtų 
būti skatinamos spręsti neveiksnios 
paskolos problemą kiekvienu atveju 
individualiai. Šioje direktyvoje neteikiama 
pirmenybė tam tikroms neveiksnių 
paskolų mažinimo priemonėms, palyginti 
su kitomis, o už priemonių arba mažinimo 
strategijos veiksnių derinį, susijusį su 
konkrečia kredito įstaiga, atsako ir jį savo 
nuožiūra pasirenka tos įstaigos vadovybė. 
Kredito įstaigų kompetentingos institucijos 
patars, kaip tai padaryti, remdamosi 
turimais su bankais susijusiais 
vadinamaisiais antrojo ramsčio įgaliojimais 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 575/2013 (KRR)27. 
Kai neveiksnios paskolos tampa 
reikšminga visuotine problema, valstybės 
narės gali įsteigti nacionalines turto 
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valdymo bendroves arba nustatyti kitas 
alternatyvias priemones pagal galiojančių 
valstybės pagalbos ir bankų pertvarkymo 
taisyklių sistemą;

_________________ _________________
27 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų 
kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms 
ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, 
p. 1).

27 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų 
kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms 
ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, 
p. 1).

Or. en

Pakeitimas 216
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) bus reikalaujama, kad kredito 
įstaigos atidėtų pakankamai išteklių tam 
atvejui, kai naujos paskolos tampa 
neveiksnios, ir taip turėtų būti sukurtos 
tinkamos paskatos anksti spręsti neveiksnių 
paskolų problemą ir išvengta per didelio jų 
susikaupimo. Kai paskolos tampa 
neveiksnios, veiksmingesni vykdymo 
užtikrinimo mechanizmai, taikomi 
užtikrintoms paskoloms, suteiktų galimybę 
kredito įstaigoms užtikrinti neveiksnių 
paskolų vykdymą, taikant tinkamas 
skolininkų apsaugos priemones. Jei vis 
dėlto susikauptų pernelyg daug neveiksnių 
paskolų – kaip šiuo metu yra atsitikę kai 
kurioms kredito įstaigoms ir kai kurioms 
valstybėms narėms – kredito įstaigos 
turėtų galėti jas parduoti kitiems veiklos 
vykdytojams veiksmingose, 
konkurencingose ir skaidriose antrinėse 
rinkose. Kredito įstaigų kompetentingos 
institucijos patars, kaip tai padaryti, 

(5) bus reikalaujama, kad kredito 
įstaigos atidėtų pakankamai išteklių tam 
atvejui, kai naujos paskolos tampa 
neveiksnios, ir taip turėtų būti sukurtos 
tinkamos paskatos anksti spręsti neveiksnių 
paskolų problemą ir išvengta per didelio jų 
susikaupimo. Kai paskolos tampa 
neveiksnios, veiksmingesni užtikrintų 
paskolų mechanizmai suteiktų galimybę 
kredito įstaigoms įgyvendinti holistinę 
strategiją, pagal kurią apsaugomi 
sunkumų patiriantys skolininkai ir bankų 
sistemos tvarumas, taikant griežtas ir 
veiksmingas vartotojų apsaugos 
priemones. Jei vis dėlto susikauptų 
pernelyg daug neveiksnių paskolų – kaip 
šiuo metu yra atsitikę kai kurioms kredito 
įstaigoms ir kai kurioms valstybėms 
narėms – kredito įstaigos negali turėti 
galimybės parduoti ar perleisti su 
vartotojais sudarytų veiksnių kredito 
sutarčių trečiosioms šalims. Kai 
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remdamosi turimais su bankais susijusiais 
vadinamaisiais antrojo ramsčio 
įgaliojimais pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 
(KRR)27. Kai neveiksnios paskolos tampa 
reikšminga visuotine problema, valstybės 
narės gali įsteigti nacionalines turto 
valdymo bendroves arba nustatyti kitas 
alternatyvias priemones pagal galiojančių 
valstybės pagalbos ir bankų pertvarkymo 
taisyklių sistemą;

neveiksnios paskolos tampa reikšminga 
visuotine problema, valstybės narės gali 
įsteigti nacionalines turto valdymo 
bendroves arba nustatyti kitas alternatyvias 
priemones pagal galiojančių valstybės 
pagalbos ir bankų pertvarkymo taisyklių 
sistemą;

_________________
27 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų 
kredito įstaigoms ir investicinėms 
įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL 
L 176, 2013 6 27, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 217
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šia direktyva kredito įstaigoms 
turėtų būti suteikta galimybė geriau 
valdyti paskolas, kai šios tampa 
neveiksnios, pagerinus sąlygas realizuoti 
kreditui užtikrinti panaudotą užstatą arba 
parduoti kreditą trečiosioms šalims. 
Įvedus pagreitintą užstato realizavimą 
kaip greito užstato vertės susigrąžinimo 
mechanizmą, sumažėtų neveiksnių 
paskolų tvarkymo išlaidos, o kredito 
įstaigos ir neveiksnių paskolų pirkėjai 
turėtų priemonę vertei susigrąžinti. Be to, 
kai kredito įstaigos susiduria su dideliu 
neveiksnių paskolų susikaupimu ir neturi 
pakankamai darbuotojų ar patirties joms 
tinkamai administruoti, tinkamas 

Išbraukta.
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sprendimas būtų pavesti šių paskolų 
administravimą specializuotam kredito 
administratoriui arba perleisti kredito 
sutartį kredito pirkėjui, kuris turėtų 
pakankamai noro prisiimti riziką ir 
kompetencijos ją valdyti;

Or. en

Pakeitimas 218
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šia direktyva kredito įstaigoms 
turėtų būti suteikta galimybė geriau 
valdyti paskolas, kai šios tampa 
neveiksnios, pagerinus sąlygas realizuoti 
kreditui užtikrinti panaudotą užstatą arba 
parduoti kreditą trečiosioms šalims. 
Įvedus pagreitintą užstato realizavimą 
kaip greito užstato vertės susigrąžinimo 
mechanizmą, sumažėtų neveiksnių 
paskolų tvarkymo išlaidos, o kredito 
įstaigos ir neveiksnių paskolų pirkėjai 
turėtų priemonę vertei susigrąžinti. Be to, 
kai kredito įstaigos susiduria su dideliu 
neveiksnių paskolų susikaupimu ir neturi 
pakankamai darbuotojų ar patirties joms 
tinkamai administruoti, tinkamas 
sprendimas būtų pavesti šių paskolų 
administravimą specializuotam kredito 
administratoriui arba perleisti kredito 
sutartį kredito pirkėjui, kuris turėtų 
pakankamai noro prisiimti riziką ir 
kompetencijos ją valdyti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 219
Ernest Urtasun
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šie du kredito įstaigoms skirti 
neveiksnių paskolų problemos sprendimo 
būdai, numatyti šioje direktyvoje, papildo 
vienas kitą. Trumpesnis realizavimo 
laikas ir didesnės susigrąžinimo normos, 
kurių tikimasi taikant pagreitintą 
neteisminį užstato realizavimą, didina 
neveiksnių paskolų vertę. Tai savo ruožtu 
didintų neveiksnių paskolų sandoriuose 
siūlomas kainas. Be to, neveiksnių 
paskolų pardavimas bus ne toks 
sudėtingas, jei paskola yra užtikrinta. 
Taip yra todėl, kad vykdant antrinės 
rinkos sandorį užtikrintų neveiksnių 
paskolų kainos nustatymas yra 
paprastesnis negu neužtikrintų, nes 
užstato vertė atitinka minimalią 
neveiksnios paskolos vertę. Likvidesnėje ir 
geriau veikiančioje neveiksnių paskolų 
antrinėje rinkoje, kurioje investuotojai 
rodytų didesnį susidomėjimą 
neveiksniomis paskolomis su numatytu 
pagreitintu užstato realizavimu, kredito 
įstaigos turėtų papildomų paskatų 
suteikdamos naujas paskolas naudoti 
pagreitinto neteisminio užstato 
realizavimo mechanizmą. Be to, šia 
direktyva pasiektas suderinimas skatintų 
visos Sąjungos neveiksnių paskolų 
investuotojų veiklos plėtrą, tokiu būdu 
toliau didinant rinkos likvidumą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 220
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šia direktyva turėtų būti skatinama 
neveiksnių paskolų antrinių rinkų plėtra 
Sąjungoje panaikinant kliūtis, trukdančias 
kredito įstaigoms perleisti neveiksnias 
paskolas ne kredito įstaigoms, kartu 
apsaugant vartotojų teises. Bet kuria 
siūloma priemone taip pat turėtų būti 
supaprastinami ir suderinami veiklos 
leidimų išdavimo kredito 
administratoriams reikalavimai. Todėl šia 
direktyva turėtų būti nustatyta visos 
Sąjungos sistema, skirta tiek kredito įstaigų 
sudarytų kredito sutarčių pirkėjams, tiek jų 
administratoriams;

(9) šia direktyva turėtų būti 
reguliuojama neveiksnių paskolų antrinių 
rinkų plėtra Sąjungoje nustatant apsaugos 
priemones ir minimalius reikalavimus, 
taikomus kredito įstaigoms siekiant 
perleisti neveiksnias paskolas ne kredito 
įstaigoms, kartu apsaugant vartotojų teises. 
Bet kuria siūloma priemone taip pat turėtų 
būti supaprastinami ir suderinami veiklos 
leidimų išdavimo kredito 
administratoriams reikalavimai. Todėl šia 
direktyva turėtų būti nustatyta visos 
Sąjungos sistema, skirta tiek kredito įstaigų 
sudarytų kredito sutarčių pirkėjams, tiek jų 
administratoriams, pagal kurią kredito 
administratoriai turėtų gauti veiklos 
leidimą ir būti prižiūrimi valstybės narės, 
kurioje jie veikia; be to, šia direktyva 
valstybėms narėms leidžiama kredito 
administratoriams ir kredito pirkėjams 
taikyti griežtesnius reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 221
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šia direktyva turėtų būti skatinama 
neveiksnių paskolų antrinių rinkų plėtra 
Sąjungoje panaikinant kliūtis, trukdančias 
kredito įstaigoms perleisti neveiksnias 
paskolas ne kredito įstaigoms, kartu 
apsaugant vartotojų teises. Bet kuria 
siūloma priemone taip pat turėtų būti 
supaprastinami ir suderinami veiklos 
leidimų išdavimo kredito 
administratoriams reikalavimai. Todėl šia 
direktyva turėtų būti nustatyta visos 
Sąjungos sistema, skirta tiek kredito įstaigų 

(9) šia direktyva turėtų būti skatinama 
neveiksnių paskolų antrinių rinkų plėtra 
Sąjungoje panaikinant kliūtis, trukdančias 
kredito įstaigoms perleisti neveiksnias 
paskolas ne kredito įstaigoms, kartu 
apsaugant vartotojų teises, visų pirma 
užtikrinant hipotekos paskolų turėtojų 
teisinę apsaugą nuo iškeldinimo iš 
pagrindinio gyvenamojo būsto. Bet kuria 
siūloma priemone taip pat turėtų būti 
supaprastinami ir suderinami veiklos 
leidimų išdavimo kredito 



PE645.006v01-00 16/154 AM\1195240LT.docx

LT

sudarytų kredito sutarčių pirkėjams, tiek jų 
administratoriams;

administratoriams reikalavimai. Todėl šia 
direktyva turėtų būti nustatyta visos 
Sąjungos sistema, skirta tiek kredito įstaigų 
sudarytų kredito sutarčių pirkėjams, tiek jų 
administratoriams;

Or. en

Pakeitimas 222
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šia direktyva turėtų būti skatinama 
neveiksnių paskolų antrinių rinkų plėtra 
Sąjungoje panaikinant kliūtis, trukdančias 
kredito įstaigoms perleisti neveiksnias 
paskolas ne kredito įstaigoms, kartu 
apsaugant vartotojų teises. Bet kuria 
siūloma priemone taip pat turėtų būti 
supaprastinami ir suderinami veiklos 
leidimų išdavimo kredito 
administratoriams reikalavimai. Todėl šia 
direktyva turėtų būti nustatyta visos 
Sąjungos sistema, skirta tiek kredito 
įstaigų sudarytų kredito sutarčių 
pirkėjams, tiek jų administratoriams;

(9) šia direktyva turėtų būti siekiama 
reguliuoti Sąjungoje esančias neveiksnių 
paskolų antrines rinkas apsaugant 
vartotojų teises. Bet kuria siūloma 
priemone taip pat turėtų būti 
supaprastinami ir suderinami veiklos 
leidimų išdavimo kredito 
administratoriams reikalavimai. Todėl šia 
direktyva turėtų būti nustatyta visos 
Sąjungos sistema, skirta kredito įstaigoms, 
kredito pirkėjams, kredito 
administratoriams ir kredito paslaugų 
teikėjams;

Or. en

Pakeitimas 223
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šia direktyva turėtų būti skatinama 
neveiksnių paskolų antrinių rinkų plėtra 
Sąjungoje panaikinant kliūtis, trukdančias 

(9) šia direktyva turėtų būti skatinama 
neveiksnių paskolų antrinių rinkų plėtra 
Sąjungoje panaikinant kliūtis, trukdančias 
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kredito įstaigoms perleisti neveiksnias 
paskolas ne kredito įstaigoms, kartu 
apsaugant vartotojų teises. Bet kuria 
siūloma priemone taip pat turėtų būti 
supaprastinami ir suderinami veiklos 
leidimų išdavimo kredito 
administratoriams reikalavimai. Todėl šia 
direktyva turėtų būti nustatyta visos 
Sąjungos sistema, skirta tiek kredito įstaigų 
sudarytų kredito sutarčių pirkėjams, tiek jų 
administratoriams;

kredito įstaigoms perleisti neveiksnias 
paskolas ne kredito įstaigoms, kartu 
užtikrinant aukštą vartotojų apsaugos lygį 
ir apsaugant vartotojų teises. Bet kuria 
siūloma priemone taip pat turėtų būti 
supaprastinami ir suderinami veiklos 
leidimų išdavimo kredito 
administratoriams reikalavimai. Todėl šia 
direktyva turėtų būti nustatyta visos 
Sąjungos sistema, skirta tiek kredito įstaigų 
sudarytų kredito sutarčių pirkėjams, tiek jų 
administratoriams;

Or. en

Pakeitimas 224
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) kitos finansų įstaigos, vykdančios 
veiklą antrinėje rinkoje, turėtų atsižvelgti į 
vartotojų interesus ir laikytis visų 
atitinkamų nacionalinių ir ES vartotojų 
apsaugos reikalavimų, įskaitant 
reikalavimus, nustatytus Direktyvos 
2014/17/ES1a 28 straipsnyje, EBI gairėse 
dėl įsiskolinimo ir teisės naudotis turtu 
atėmimo ir EBI galutinėse gairėse dėl 
neveiksnių ir restruktūrizuotų pozicijų;
_________________
1a 2014 m. vasario 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/17/ES dėl vartojimo kredito sutarčių 
dėl gyvenamosios paskirties 
nekilnojamojo turto, kuria iš dalies 
keičiamos direktyvos 2008/48/EB ir 
2013/36/ES bei Reglamentas (ES) 
Nr. 1093/2010 (OL L 60, 2014 2 28, 
p. 34).

Or. en
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Pakeitimas 225
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) restruktūrizavimo priemonėmis 
turėtų būti siekiama grąžinti skolininką į 
tvaraus ir veiksmingo skolos grąžinimo 
padėtį, laikantis sąžiningo elgesio su 
vartotoju principų ir visų atitinkamų 
nacionalinių ir ES vartotojų apsaugos 
reikalavimų, kurie gali būti taikomi. 
Spręsdamos, kokių veiksmų ar 
restruktūrizavimo priemonių imtis, 
finansų įstaigos turėtų atsižvelgti į 
vartotojo interesus ir laikytis vartotojų 
apsaugos reikalavimų, įskaitant 
reikalavimus, nustatytus Direktyvos 
2014/17/ES 28 straipsnyje, EBI gairėse 
dėl įsiskolinimo ir teisės naudotis turtu 
atėmimo ir EBI galutinėse gairėse dėl 
neveiksnių ir restruktūrizuotų pozicijų;

Or. en

Pakeitimas 226
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9c) restruktūrizavimo priemonės gali 
apimti šias nuolaidas vartotojui:
a) visišką ar dalinį kredito sutarties 
refinansavimą;
b) ankstesnių kredito sutarties sąlygų 
pakeitimą, kuris, be kita ko, gali apimti:
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i. hipotekos termino pratęsimą,
ii. hipotekos rūšies pakeitimą (pvz., 
pakeičiant hipotekos rūšį, hipoteka, pagal 
kurią mokama pagrindinė skolos dalis ir 
palūkanos, pakeičiama hipoteka, pagal 
kurią mokamos vien palūkanos),
iii. visos įmokos arba jos dalies mokėjimo 
atidėjimą tam tikram laikotarpiui,
iv. palūkanų normos pakeitimą iki tam 
tikros ribos,
v. paskolos grąžinimo sustabdymą;

Or. en

Pakeitimas 227
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) tačiau šiuo metu dėl kliūčių, 
kurios kyla dėl nacionalinės teisės aktų 
skirtumų, susidariusių nesant specialios 
nuoseklios reglamentavimo ir priežiūros 
tvarkos, kredito pirkėjai ir kredito 
administratoriai negali pasinaudoti vidaus 
rinkos teikiama nauda. Nustatydamos, 
kaip ne kredito įstaigos gali įsigyti kredito 
sutartis iš kredito įstaigų valstybės narės 
taiko labai skirtingas taisykles. Kai 
kuriose valstybėse narėse ne kredito 
įstaigos, perkančios kredito įstaigų 
suteiktus kreditus, yra 
nereglamentuojamos, o kitose – joms 
taikomi įvairūs reikalavimai, kartais netgi 
reikalavimas gauti kredito įstaigos veiklos 
leidimą. Dėl tokių skirtingų 
reglamentavimo reikalavimų Sąjungoje 
teisėtai pirkti kreditus kitose valstybėse 
narėse tapo išties sudėtinga, nes dėl to 
išauga reikalavimų laikymosi išlaidos, 
patiriamos siekiant įsigyti kredito 
portfelius. Dėl to kredito pirkėjai vykdo 

Išbraukta.
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veikla vos keliose valstybėse narėse, taigi 
konkurencija vidaus rinkoje yra silpna, 
nes suinteresuotų kredito pirkėjų skaičius 
tebėra mažas. Todėl neveiksnių paskolų 
antrinė rinka yra neveiksminga. Be to, 
nacionalinių neveiksnių paskolų rinkų 
apimtis iš esmės išlieka nedidelė;

Or. en

Pakeitimas 228
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) neveiksni kredito sutartis yra 
pozicija, priskiriama prie neveiksnių 
pozicijų pagal 2019 m. balandžio 17 d. 
reglamento (ES) 2019/630, kuriuo dėl 
neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus 
padengimo lygio iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013, 47a 
straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 229
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) šiuo metu Europos lygmeniu nėra 
bendrų minimalių standartų, kuriais būtų 
reguliuojama kredito administravimo 
veikla. Be to, šiuo metu nėra nustatyta 
bendrų standartų, kuriais būtų 
reguliuojama su skolų išieškojimu 
susijusi veikla;



AM\1195240LT.docx 21/154 PE645.006v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 230
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) šiuo metu Europos lygmeniu nėra 
bendrų minimalių standartų, kuriais būtų 
reguliuojama kredito administravimo 
veikla. Be to, šiuo metu nėra nustatyta 
bendrų standartų, kuriais būtų 
reguliuojama su skolų išieškojimu 
susijusi veikla;

Or. en

Pakeitimas 231
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) nesant konkurencinio spaudimo 
kredito pirkėjų ir kredito administratorių 
rinkose, kredito administravimo įmonės 
už savo paslaugas iš kredito pirkėjų ima 
didelius mokesčius, todėl kreditų kainos 
antrinėje rinkoje yra mažos. Tai mažina 
paskatas kredito įstaigoms išparduoti savo 
neveiksnias paskolas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 232
Derk Jan Eppink
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) todėl siekiant atsižvelgti į kredito 
pirkėjų ir kredito administratorių padėtį 
kredito, kurį iš pradžių suteikė kredito 
įstaigos, atžvilgiu, reikia imtis veiksmų 
Sąjungos lygmeniu. Šiuo etapu nesiūloma į 
direktyvos taikymo sritį įtraukti kredito, 
kurį iš pradžių išdavė ne kredito įstaigos, ar 
skolos išieškojimo apskritai, nes nėra jokių 
makroekonominę svarbą patvirtinančių 
įrodymų, nenuoseklių paskatų ar 
netinkamai veikiančių rinkų, kad būtų 
galima pagrįsti tokią plačią taikymo sritį;

(16) todėl siekiant atsižvelgti į kredito 
pirkėjų ir kredito administratorių padėtį 
neveiksnaus kredito, kurį iš pradžių 
suteikė kredito įstaigos, atžvilgiu, reikia 
imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu. Ši 
direktyva taip pat nedaro poveikio 
nacionalinėms taisyklėms, kuriomis 
kredito pirkėjams arba kredito 
administratoriams nustatomi papildomi 
reikalavimai, susiję su kredito sutarties 
sąlygų ir nuostatų persvarstymu. Šiuo 
etapu nesiūloma į direktyvos taikymo sritį 
įtraukti kredito, kurį iš pradžių išdavė ne 
kredito įstaigos, ar skolos išieškojimo 
apskritai, nes nėra jokių makroekonominę 
svarbą patvirtinančių įrodymų, nenuoseklių 
paskatų ar netinkamai veikiančių rinkų, 
kad būtų galima pagrįsti tokią plačią 
taikymo sritį;

Or. en

Pakeitimas 233
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) todėl siekiant atsižvelgti į kredito 
pirkėjų ir kredito administratorių padėtį 
kredito, kurį iš pradžių suteikė kredito 
įstaigos, atžvilgiu, reikia imtis veiksmų 
Sąjungos lygmeniu. Šiuo etapu nesiūloma į 
direktyvos taikymo sritį įtraukti kredito, 
kurį iš pradžių išdavė ne kredito įstaigos, ar 
skolos išieškojimo apskritai, nes nėra jokių 
makroekonominę svarbą patvirtinančių 
įrodymų, nenuoseklių paskatų ar 
netinkamai veikiančių rinkų, kad būtų 

(16) todėl siekiant apsaugoti 
skolininkus, užtikrinti bankų sistemos 
tvarumą ir atsižvelgti į kredito pirkėjų ir 
kredito administratorių padėtį kredito, kurį 
iš pradžių suteikė kredito įstaigos, 
atžvilgiu, reikia imtis veiksmų Sąjungos 
lygmeniu. Šiuo etapu nesiūloma į 
direktyvos taikymo sritį įtraukti kredito, 
kurį iš pradžių išdavė ne kredito įstaigos, ar 
skolos išieškojimo apskritai, nes nėra jokių 
makroekonominę svarbą patvirtinančių 
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galima pagrįsti tokią plačią taikymo sritį; įrodymų, nenuoseklių paskatų ar 
netinkamai veikiančių rinkų, kad būtų 
galima pagrįsti tokią plačią taikymo sritį;

Or. en

Pakeitimas 234
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) direktyva taip pat nedaro poveikio 
nacionalinės teisės aktuose nustatytiems 
apribojimams, taikomiems, kai 
perleidžiamos kreditoriaus teisės pagal 
neveiksnią kredito sutartį arba pati 
kredito sutartis, kuri nenutraukiama 
pagal nacionalinę civilinę teisę taip, kad 
visos pagal kredito sutartį mokėtinos 
sumos taptų mokėtinos nedelsiant, jei to 
reikalaujama norint perleisti sutartį 
bankų sistemai nepriklausančiam 
subjektui. Tokiu būdu bus tokių valstybių 
narių, kuriose, atsižvelgiant į 
nacionalines taisykles, neveiksnių kredito 
sutarčių, kurios nėra pradelstos, yra 
pradelstos mažiau kaip 90 dienų arba 
kurios nėra nutrauktos pagal nacionalinę 
civilinę teisę, įsigijimas 
nereguliuojamiems kreditoriams liks 
ribotas. Valstybės narės gali reguliuoti 
veiksnių kredito sutarčių perleidimą, be 
kita ko, nustatydamos reikalavimus, 
lygiaverčius šioje direktyvoje nustatytiems 
reikalavimams;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas sutampa su Tarybos teksto (dok. 7344/19 ADD 1) 18 konstatuojamąja dalimi ir 
neoficialaus 2019 m. kovo mėn. ECON komiteto kompromisinio teksto 16b konstatuojamąja 
dalimi.



PE645.006v01-00 24/154 AM\1195240LT.docx

LT

Pakeitimas 235
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) kredito administravimo veiklą 
vykdantiems subjektams taikomos tos 
pačios taisyklės nepriklausomai nuo to, ar 
jie yra specializuoti kredito 
administratoriai, bankų įstaigos ar kredito 
pirkėjai. Tai galėtų būti tiesioginė FPRD 
taisyklių taikymo kredito administravimo 
veiklai pasekmė;

Or. en

Pakeitimas 236
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) nors šios direktyvos tikslas yra 
sustiprinti kredito įstaigų pajėgumą spręsti 
kreditų, kurie tapo arba rizikuoja tapti 
neveiksnūs, problemą, antrinė kredito rinka 
apima tiek veiksnius, tiek neveiksnius 
kreditus. Faktiškai rinkoje prekiaujama 
kredito portfeliais, kuriuos sudaro 
veiksnių, nepakankamai veiksnių ir 
neveiksnių kreditų rinkinys. Į portfelius 
įeina tiek užstatu užtikrinti, tiek 
neužtikrinti kreditai, kuriuos turi grąžinti 
vartotojai arba įmonės. Jei kiekvienos 
rūšies kreditui arba skolininkui būtų 
taikomos skirtingos kredito vykdymo 
užtikrinimo taisyklės, tokių kredito 
portfelių parengimas pardavimui būtų 

(17) nors šios direktyvos tikslas yra 
apsaugoti vartotojų teises ir sustiprinti 
kredito įstaigų pajėgumą spręsti kreditų, 
kurie tapo arba rizikuoja tapti neveiksnūs, 
problemą, antrinė kredito rinka apima tiek 
veiksnius, tiek neveiksnius kreditus. 
Faktiškai rinkoje prekiaujama kredito 
portfeliais, kuriuos sudaro daugiausia 
nepakankamai veiksnūs ir neveiksnūs 
kreditai. Į portfelius įeina tiek užstatu 
užtikrinti, tiek neužtikrinti kreditai, kuriuos 
turi grąžinti vartotojai arba įmonės. Jei 
kiekvienos rūšies kreditui arba skolininkui 
būtų taikomos skirtingos kredito vykdymo 
užtikrinimo taisyklės, tokių kredito 
portfelių parengimas pardavimui būtų 
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susijęs su papildomomis sąnaudomis. 
Siekiant išvengti situacijos, kai dėl šių 
papildomų išlaidų investuotojai būtų 
atgrasomi nuo dalyvavimo ir ši 
besiformuojanti rinka būtų suskaidyta, šios 
direktyvos nuostatos, kuriomis siekiama 
plėtoti antrinę rinką, apima tiek veiksnius, 
tiek neveiksnius kreditus. Kredito 
įstaigoms bus naudinga didesnė 
investuotojų bazė ir veiksmingesni kredito 
administratoriai. Panašią naudą gaus ir 
turto valdymo įmonės, kurios kai kuriose 
valstybėse narėse yra labai svarbios 
parduodant tiek neveiksnius, tiek 
veiksnius kreditus, gautus iš pertvarkytų 
arba restruktūrizuotų kredito įstaigų arba 
jų kitaip pašalintus iš balansų28;

susijęs su papildomomis sąnaudomis. 
Siekiant išvengti situacijos, kai dėl šių 
papildomų išlaidų kiltų socialinė krizė, 
sykiu investuotojai būtų atgrasomi nuo 
dalyvavimo ir ši besiformuojanti rinka būtų 
suskaidyta, šios direktyvos nuostatos, 
kuriomis siekiama plėtoti antrinę rinką, 
apima neveiksnius kreditus;

_________________
28 Žr. Komisijos tarnybų darbinį 
dokumentą SWD(2018 72) dėl AMC 
projekto.

Or. en

Pakeitimas 237
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) siekdamos užtikrinti gerai 
veikiančią paskolų vidaus rinką ir aukštą 
vartotojų apsaugos lygį, valstybės narės 
turėtų užtikrinti gerą kredito pirkėjų 
reputaciją. Tai svarbu siekiant išvengti 
žalos vartotojams šioje rinkoje, 
pavyzdžiui, grasinimų ar užgaulios 
kalbos, įžeidžiančio elgesio arba grėsmės 
vartotojams ir jų šeimoms;

Or. en
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Pakeitimas 238
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Sąjungos teisės aktuose teikiama 
svarba vartotojų apsaugai, numatytai 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/17/ES29, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2008/48/EB30 ir 
Tarybos direktyvoje 93/13/EEB31, reiškia, 
kad kreditoriaus teisių pagal kredito sutartį 
arba pačios sutarties perdavimas kredito 
pirkėjui neturėtų jokiais būdais paveikti 
Sąjungos teise numatytos vartotojų 
apsaugos lygio. Todėl kredito pirkėjai ir 
kredito administratoriai turėtų laikytis 
Sąjungos teisės, taikomos pradinei kredito 
sutarčiai, o vartotojai turėtų išlaikyti tą 
patį apsaugos lygį, kaip numatyta pagal 
Sąjungos teisę arba Sąjungos ar 
nacionalines kolizines normas, 
nepriklausomai nuo to, kokia teisė 
taikoma kredito pirkėjui ar kredito 
administratoriui;

(18) Sąjungos teisės aktuose teikiama 
svarba vartotojų apsaugai, numatytai 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/17/ES29, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2008/48/EB30 ir 
Tarybos direktyvoje 93/13/EEB31, reiškia, 
kad kredito sutarties suteikiamų teisių 
pagal kredito sutartį arba pačios sutarties 
perdavimas kredito pirkėjui neturėtų 
jokiais būdais paveikti Sąjungos teise 
numatytos vartotojų apsaugos lygio.

_________________ _________________
29 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2014/17/ES dėl 
vartojimo kredito sutarčių dėl 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 
2008/48/EB ir 2013/36/ES bei 
Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL 
L 60, 2014 2 28, p. 34).

29 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2014/17/ES dėl 
vartojimo kredito sutarčių dėl 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 
2008/48/EB ir 2013/36/ES bei 
Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL 
L 60, 2014 2 28, p. 34).

30 2008 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių 
ir panaikinanti Tarybos direktyvą 
87/102/EEB (OL L 60/34, 2008 5 22, 
p. 66).

30 2008 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių 
ir panaikinanti Tarybos direktyvą 
87/102/EEB (OL L 60/34, 2008 5 22, 
p. 66).

31 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos 
direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų 
sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 
1993 4 21, p. 29).

31 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos 
direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų 
sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 
1993 4 21, p. 29).
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Or. en

Pakeitimas 239
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Sąjungos teisės aktuose teikiama 
svarba vartotojų apsaugai, numatytai 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/17/ES29, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2008/48/EB30 ir 
Tarybos direktyvoje 93/13/EEB31, reiškia, 
kad kreditoriaus teisių pagal kredito sutartį 
arba pačios sutarties perdavimas kredito 
pirkėjui neturėtų jokiais būdais paveikti 
Sąjungos teise numatytos vartotojų 
apsaugos lygio. Todėl kredito pirkėjai ir 
kredito administratoriai turėtų laikytis 
Sąjungos teisės, taikomos pradinei kredito 
sutarčiai, o vartotojai turėtų išlaikyti tą patį 
apsaugos lygį, kaip numatyta pagal 
Sąjungos teisę arba Sąjungos ar 
nacionalines kolizines normas, 
nepriklausomai nuo to, kokia teisė taikoma 
kredito pirkėjui ar kredito administratoriui;

(18) Sąjungos teisės aktuose teikiama 
svarba vartotojų apsaugai, numatytai 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/17/ES29, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2008/48/EB30 ir 
Tarybos direktyvoje 93/13/EEB31, reiškia, 
kad kreditoriaus teisių pagal kredito sutartį 
arba pačios sutarties perdavimas kredito 
pirkėjui neturėtų jokiais būdais paveikti 
Sąjungos teise numatytos vartotojų 
apsaugos lygio. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad todėl kredito pirkėjai ir 
kredito administratoriai laikytųsi Sąjungos 
teisės, taikomos pradinei kredito sutarčiai, 
ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
vartotojai išlaikytų tą patį apsaugos lygį, 
kaip numatyta pagal Sąjungos teisę arba 
Sąjungos ar nacionalines kolizines normas, 
nepriklausomai nuo to, kokia teisė taikoma 
kredito pirkėjui ar kredito administratoriui. 
Šia direktyva turėtų būti neribojamos 
valstybių narių galimybės taikyti 
griežtesnių vartotojų apsaugos nuostatų 
kredito administratoriams arba kredito 
pirkėjams;

_________________ _________________
29 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2014/17/ES dėl 
vartojimo kredito sutarčių dėl 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 
2008/48/EB ir 2013/36/ES bei 
Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL 
L 60, 2014 2 28, p. 34).

29 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2014/17/ES dėl 
vartojimo kredito sutarčių dėl 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 
2008/48/EB ir 2013/36/ES bei 
Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL 
L 60, 2014 2 28, p. 34).

30 2008 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 

30 2008 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
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2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių 
ir panaikinanti Tarybos direktyvą 
87/102/EEB (OL L 60/34, 2008 5 22, 
p. 66).

2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių 
ir panaikinanti Tarybos direktyvą 
87/102/EEB (OL L 60/34, 2008 5 22, 
p. 66).

31 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos 
direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų 
sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 
1993 4 21, p. 29).

31 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos 
direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų 
sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 
1993 4 21, p. 29).

Or. en

Pakeitimas 240
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Sąjungos teisės aktuose teikiama 
svarba vartotojų apsaugai, numatytai 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/17/ES29, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2008/48/EB30 ir 
Tarybos direktyvoje 93/13/EEB31, reiškia, 
kad kreditoriaus teisių pagal kredito sutartį 
arba pačios sutarties perdavimas kredito 
pirkėjui neturėtų jokiais būdais paveikti 
Sąjungos teise numatytos vartotojų 
apsaugos lygio. Todėl kredito pirkėjai ir 
kredito administratoriai turėtų laikytis 
Sąjungos teisės, taikomos pradinei kredito 
sutarčiai, o vartotojai turėtų išlaikyti tą patį 
apsaugos lygį, kaip numatyta pagal 
Sąjungos teisę arba Sąjungos ar 
nacionalines kolizines normas, 
nepriklausomai nuo to, kokia teisė taikoma 
kredito pirkėjui ar kredito administratoriui;

(18) Sąjungos teisės aktuose teikiama 
svarba vartotojų apsaugai, numatytai 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/17/ES29, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2008/48/EB30 ir 
Tarybos direktyvoje 93/13/EEB31, reiškia, 
kad kreditoriaus teisių pagal kredito sutartį 
arba pačios sutarties perdavimas kredito 
pirkėjui neturėtų jokiais būdais paveikti 
nacionaline ir Sąjungos teise numatytos 
vartotojų apsaugos lygio. Todėl kredito 
pirkėjai ir kredito administratoriai turėtų 
laikytis nacionalinės ir Sąjungos teisės, 
taikomos pradinei kredito sutarčiai, o 
vartotojai turėtų išlaikyti tą patį apsaugos 
lygį, kaip numatyta pagal nacionalinę ir 
Sąjungos teisę, nepriklausomai nuo to, 
kokia teisė taikoma kredito pirkėjui ar 
kredito administratoriui. Nacionalinės 
kompetentingos institucijos turi užtikrinti, 
kad po kredito įstaigos sudarytos kredito 
sutarties perleidimo kredito pirkėjui arba 
kredito administratoriui nė vienas 
skolininkas neatsidurtų blogesnėje 
padėtyje;

_________________ _________________
29 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento 29 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento 
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ir Tarybos direktyva 2014/17/ES dėl 
vartojimo kredito sutarčių dėl 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 
2008/48/EB ir 2013/36/ES bei 
Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL 
L 60, 2014 2 28, p. 34).

ir Tarybos direktyva 2014/17/ES dėl 
vartojimo kredito sutarčių dėl 
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 
2008/48/EB ir 2013/36/ES bei 
Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL 
L 60, 2014 2 28, p. 34).

30 2008 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių 
ir panaikinanti Tarybos direktyvą 
87/102/EEB (OL L 60/34, 2008 5 22, 
p. 66).

30 2008 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių 
ir panaikinanti Tarybos direktyvą 
87/102/EEB (OL L 60/34, 2008 5 22, 
p. 66).

31 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos 
direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų 
sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 
1993 4 21, p. 29).

31 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos 
direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų 
sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 
1993 4 21, p. 29).

Or. en

Pakeitimas 241
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) šia direktyva nedaromas poveikis 
vartotojų apsaugai, užtikrinamai Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/27/EB, kuria draudžiama 
nesąžininga praktika, įskaitant 
nesąžiningą praktiką vykdant sutartį, kai 
vartotojas klaidinamas dėl savo teisių ar 
pareigų arba prie jo priekabiaujama, arba 
jis patiria prievartą, kalbant apie vykdymo 
veiksmų ar kontaktų laiką, vietą, pobūdį 
ar dažnumą, kai naudojami grasinimai ar 
užgauli kalba arba elgesys arba patiriama 
grėsmė, kad bus imamasi tokių veiksmų, 
kurių teisiškai negalima imtis;

Or. en
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Pakeitimas 242
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant užtikrinti aukšto lygio 
vartotojų apsaugą, Sąjungos ir 
nacionalinėje teisėje numatyta keletas 
teisių ir apsaugos priemonių, susijusių su 
vartotojui pažadėtomis ar suteiktomis 
kredito sutartimis. Tos teisės ir apsaugos 
priemonės visų pirma susijusios su 
derybomis dėl kredito sutarties, jos 
sudarymu, vykdymu ir įsipareigojimų 
pagal ją neįvykdymu. Tai visų pirma 
pasakytina apie ilgalaikes vartojimo 
kredito sutartis, kurioms taikoma Direktyva 
2014/17/ES, kiek tai susiję su vartotojo 
teise visiškai arba iš dalies įvykdyti savo 
įsipareigojimus pagal kredito sutartį iki jos 
galiojimo pabaigos arba naudojant Europos 
standartinį informacijos lapą, kai taikoma, 
būti informuotam apie galimą kredito 
sutarties perleidimą kredito pirkėjui. 
Skolininko teisės taip pat neturėtų būti 
keičiamos, jeigu kredito įstaiga perleidžia 
kredito sutartį pirkėjui sutarties novacijos 
būdu;

(20) siekiant užtikrinti aukšto lygio 
vartotojų apsaugą, Sąjungos ir 
nacionalinėje teisėje numatyta keletas 
teisių ir apsaugos priemonių, susijusių 
kredito sutartimis, kurios nėra paskolų 
vartotojui sutartys, o ypač tos sutartys, 
kurios užtikrinamos pagrindiniu 
gyvenamuoju būstu. Tos teisės ir apsaugos 
priemonės visų pirma susijusios su 
derybomis dėl kredito sutarties, jos 
sudarymu, vykdymu ir įsipareigojimų 
pagal ją neįvykdymu. Tai visų pirma 
pasakytina apie ilgalaikes vartojimo 
kredito sutartis, kurioms taikoma Direktyva 
2014/17/ES, kiek tai susiję su vartotojo 
teise visiškai arba iš dalies įvykdyti savo 
įsipareigojimus pagal kredito sutartį iki jos 
galiojimo pabaigos arba naudojant Europos 
standartinį informacijos lapą, kai taikoma, 
tačiau neturėtų būti leidžiama bet kaip 
perleisti kredito sutarties kredito pirkėjui, 
nes skolininko teisės turėtų likti jokiomis 
aplinkybėmis ar sutarties novacijos atveju 
nekeičiamos;

Or. en

Pakeitimas 243
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) ši direktyva turi būti netaikoma 
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gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto hipotekoms, skirtoms pagrindiniam 
būstui;

Or. en

Pakeitimas 244
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20b) pagal šią direktyvą neveiksnios 
paskolos, užtikrintos gyvenamosios 
paskirties nekilnojamojo turto hipoteka, 
negalima perleisti be skolininko rašytinio 
sutikimo;

Or. en

Pakeitimas 245
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) kredito administravimo veikla yra 
Sąjungos kredito įstaigų ir jų 
patronuojamųjų įmonės įprastos veiklos 
dalis. Todėl jos prisiima tokius pačius 
įsipareigojimus tiek dėl savo pačių išduotų 
kreditų, tiek dėl kreditų, kuriuos įsigijo iš 
kitos kredito įstaigos. Kadangi jos jau yra 
reglamentuojamos ir vykdoma jų priežiūra, 
šios direktyvos taikymas jų kredito 
administravimo ar pirkimo veiklai reikštų 
nereikalingą veiklos leidimų išdavimo ir 
reikalavimų vykdymo sąnaudų dubliavimą, 
todėl ši veikla neįtraukta į šios direktyvos 
taikymo sritį;

(22) kredito administravimo veikla yra 
Sąjungos kredito įstaigų įprastos veiklos 
dalis. Todėl jos prisiima tokius pačius 
įsipareigojimus tiek dėl savo pačių 
sudarytų kredito sutarčių, tiek dėl tų, 
kurias įsigijo iš kitos kredito įstaigos, ar 
tų, kurias jos administruoja kredito 
pirkėjo vardu. Kadangi jos jau yra 
reglamentuojamos ir vykdoma jų priežiūra, 
šios direktyvos taikymas jų kredito 
administravimo ar pirkimo veiklai reikštų 
nereikalingą veiklos leidimų išdavimo ir 
reikalavimų vykdymo sąnaudų dubliavimą, 
todėl ši veikla neįtraukta į šios direktyvos 
taikymo sritį. Be to, kredito įstaigų 



PE645.006v01-00 32/154 AM\1195240LT.docx

LT

vykdomos kredito administravimo veiklos, 
susijusios su veiksniomis ir neveiksniomis 
kredito sutartimis, perdavimas pagal 
rangos sutartį kredito administratoriams 
ir kitoms trečiosioms šalims neįeina į šios 
direktyvos taikymo sritį, nes kredito 
įstaigos jau turi laikytis taikytinų rangos 
taisyklių. Be to, kreditoriams, kurie nėra 
kredito įstaigos, bet vis dėlto yra 
reguliuojami ir prižiūrimi valstybės narės 
kompetentingos institucijos pagal 
Direktyvą 2008/48/EB ir Direktyvą 
2014/17/ES, ir vykdo kredito 
administravimo veiklą, susijusią su 
paskolomis, suteiktomis vartotojams, 
tiems kreditoriams vykdant savo įprastą 
veiklą ši direktyva netaikoma, kai jie toje 
valstybėje narėje vykdo kredito įstaigos 
išduotų paskolų kredito administravimo 
veiklą. Taip pat alternatyvaus investavimo 
fondo valdytojui, valdymo įmonei ir 
investicinei įmonei (jei investicinė įmonė 
nepasiskiria valdymo įmonės), kurie yra 
gavę leidimą arba įregistruoti pagal 
Direktyvą 2011/61/ES arba Direktyvą 
2009/65/EB, neturėtų būti taikoma ši 
direktyva. Taip pat yra tam tikrų 
profesijų, kuriomis verčiantis vykdoma 
papildoma veikla, panaši į administravimo 
veiklą, pavyzdžiui, notarai, teisininkai, 
antstoliai ir pareigūnai, kurie vykdo 
veiklą pagal nacionalinės teisės nuostatas 
ir įgyvendina privalomų priemonių 
vykdymo užtikrinimo procesą, todėl 
valstybės narės gali nuspręsti netaikyti 
šios direktyvos tai profesinei veiklai;

Or. en

Pakeitimas 246
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) kad esami kredito pirkėjai ir kredito 
administratoriai galėtų prisitaikyti prie 
nacionalinių nuostatų, kuriomis 
įgyvendinama ši direktyva, reikalavimų, ir 
visų pirma, kad kredito administratoriai 
gautų veiklos leidimus, ši direktyva bus 
taikoma tik kredito sutarčių perleidimui, 
kuris atliekamas praėjus šešiems 
mėnesiams nuo jos perkėlimo į nacionalinę 
teisę termino pabaigos;

(23) kad esami kredito pirkėjai ir kredito 
administratoriai galėtų prisitaikyti prie 
nacionalinių nuostatų, kuriomis 
įgyvendinama ši direktyva, reikalavimų, ir 
visų pirma, kad kredito administratoriai 
gautų veiklos leidimus, ši direktyva bus 
taikoma tik kredito sutarčių perleidimui, 
kuris atliekamas praėjus šešiems 
mėnesiams nuo jos perkėlimo į nacionalinę 
teisę termino pabaigos, ir tik po to, kai 
kreditorius suteikia sunkumų 
patiriantiems skolininkams teisę atpirkti 
savo skolą ta pačia kaina;

Or. en

Pakeitimas 247
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) išduodant leidimą kredito 
administratoriui visoje Sąjungoje vykdyti 
kredito administravimo veiklą, turėtų būti 
laikomasi vienodų ir suderintų sąlygų, 
kurias kompetentingos institucijos turėtų 
taikyti proporcingai. Siekiant išvengti 
skolininko apsaugos sumažėjimo ir skatinti 
pasitikėjimą, kredito administratoriaus 
veiklos leidimo suteikimo ir išlaikymo 
sąlygomis turėtų būti užtikrinama, kad 
kredito administratoriai, asmenys, turintys 
kredito administratoriaus akcijų paketą 
arba dalyvaujantys paslaugų teikėjo 
valdyme, neturėtų teistumo įrašų dėl 
sunkios nusikalstamos veikos, susijusios su 
nuosavybe, finansine veikla ar fizine 
neliečiamybe, ir būtų geros reputacijos. Šie 
asmenys, kaip ir kredito administratorius, 
negali būti asmenys, kuriems taikoma 
nemokumo procedūra arba anksčiau buvo 
paskelbtas bankrotas, išskyrus tuos atvejus, 

(24) išduodant leidimą kredito 
administratoriui visoje Sąjungoje vykdyti 
kredito administravimo veiklą, turėtų būti 
laikomasi vienodų ir suderintų sąlygų, 
kurias kompetentingos institucijos turėtų 
taikyti proporcingai. Siekiant išvengti 
skolininko apsaugos sumažėjimo ir skatinti 
pasitikėjimą, kredito administratoriaus 
veiklos leidimo suteikimo ir išlaikymo 
sąlygomis turėtų būti užtikrinama, kad 
kredito administratoriai, asmenys, turintys 
kredito administratoriaus akcijų paketą 
arba dalyvaujantys paslaugų teikėjo 
valdyme, neturėtų teistumo įrašų dėl 
sunkios nusikalstamos veikos, susijusios su 
nuosavybe, finansine veikla ar fizine 
neliečiamybe, ir būtų geros reputacijos. Šie 
asmenys, kaip ir kredito administratorius, 
negali būti asmenys, kuriems taikoma 
nemokumo procedūra arba anksčiau buvo 
paskelbtas bankrotas, išskyrus tuos atvejus, 
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kai jie buvo reabilituoti pagal nacionalinę 
teisę. Galiausiai, siekiant užtikrinti, kad 
būtų laikomasi skolininkų apsaugos, taip 
pat asmens duomenų apsaugos taisyklių, 
būtina reikalauti nustatyti tinkamą valdymo 
tvarką, vidaus kontrolės mechanizmus, 
skundų registravimo ir nagrinėjimo tvarką, 
ir prižiūrėti jų taikymą. Be to, kredito 
administratoriai turėtų būti įpareigoti veikti 
sąžiningai ir deramai atsižvelgiant į 
skolininkų finansinę padėtį. Kai 
nacionaliniu lygmeniu veikia konsultacijas 
skolų klausimais teikiančios tarnybos, 
palengvinančios skolos grąžinimą, kredito 
administratoriai turėtų apsvarstyti 
galimybę paraginti skolininkus į tokias 
tarnybas kreiptis;

kai jie buvo reabilituoti pagal nacionalinę 
teisę. Galiausiai, siekiant užtikrinti, kad 
būtų laikomasi skolininkų apsaugos, taip 
pat asmens duomenų apsaugos taisyklių, 
būtina reikalauti nustatyti tinkamą valdymo 
tvarką, vidaus kontrolės mechanizmus, 
skundų registravimo ir nagrinėjimo tvarką, 
ir prižiūrėti jų taikymą. Be to, kredito 
administratoriai turėtų būti įpareigoti veikti 
sąžiningai ir deramai atsižvelgiant į 
skolininkų finansinę padėtį. Taip pat, 
spręsdami su skolininkais susijusius 
klausimus, kredito administratoriai turėtų 
laikytis minimalių ES bendrų standartų, 
nustatytų šioje direktyvoje ir perkeltų į 
valstybių narių teisę. Kai nacionaliniu 
lygmeniu veikia konsultacijas skolų 
klausimais teikiančios tarnybos, 
palengvinančios skolos grąžinimą, kredito 
administratoriai įpareigojami paraginti 
skolininkus į tokias tarnybas kreiptis;

Or. en

Pakeitimas 248
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) kredito pirkėjams taip pat turėtų 
būti taikomas reikalavimas gauti leidimą 
vykdyti kredito administravimo veiklą 
visoje Sąjungoje, siekiant užtikrinti, kad 
tuos, kurie turi juridinę nuosavybės teisę į 
kreditą, suteiktą pagal kredito sutartį, 
reguliuotų kompetentingos institucijos ir 
kad jiems būtų taikomos vienodos ir 
suderintos sąlygos, kurias kompetentingos 
institucijos turėtų taikyti proporcingai. 
Leidimo kredito pirkėjui suteikimo ir jo 
turėjimo sąlygos turėtų būti tokios pačios 
kaip kredito administratoriui taikomos 
sąlygos. Kredito pirkėjai turėtų būti 
įpareigoti veikti sąžiningai ir deramai 
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atsižvelgiant į skolininkų finansinę padėtį. 
Kai nacionaliniu lygmeniu veikia 
konsultacijas skolų klausimais teikiančios 
tarnybos, palengvinančios skolos 
grąžinimą, kredito pirkėjai turėtų 
apsvarstyti galimybę paraginti skolininkus 
į tokias tarnybas kreiptis;

Or. en

Pakeitimas 249
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant išvengti ilgų procedūrų ir 
netikrumo, būtina nustatyti reikalavimus 
dėl informacijos, kurią turi pateikti 
pareiškėjai, taip pat pagrįstus veiklos 
leidimo išdavimo terminus ir jo 
panaikinimo aplinkybes. Kai valdžios 
institucijos panaikina kredito 
administratoriaus, kuris teikia kredito 
administravimo paslaugas kitose valstybėse 
narėse, veiklos leidimą, apie tai būtina 
informuoti priimančiosios valstybės narės 
kompetentingas institucijas. Taip pat 
siekiant užtikrinti skaidrumą, kiek tai susiję 
su veiklos leidimus turinčių kredito 
administratorių skaičiumi ir tapatybe, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
sukurtas nuolat atnaujinamas viešasis 
internetinis registras;

(25) siekiant išvengti ilgų procedūrų ir 
netikrumo, būtina nustatyti reikalavimus 
dėl informacijos, kurią turi pateikti 
pareiškėjai, taip pat pagrįstus veiklos 
leidimo išdavimo terminus ir jo 
panaikinimo aplinkybes. Kai valdžios 
institucijos panaikina kredito 
administratoriaus ar kredito pirkėjo, kuris 
teikia kredito administravimo paslaugas 
kitose valstybėse narėse, veiklos leidimą, 
apie tai būtina informuoti priimančiosios 
valstybės narės kompetentingas 
institucijas. Taip pat siekiant užtikrinti 
skaidrumą, kiek tai susiję su veiklos 
leidimus turinčių kredito administratorių ir 
kredito pirkėjų skaičiumi ir tapatybe, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
sukurtas nuolat atnaujinamas viešasis 
internetinis registras;

Or. en

Pakeitimas 250
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) svarbi išankstinė sąlyga, kad 
kredito pirkėjai ir kredito teikėjai galėtų 
imtis savo funkcijų, turėtų būti ta, kad jie 
turėtų galimybę gauti visą reikalingą 
informaciją, o valstybė narė turėtų 
užtikrinti, kad tai būtų įmanoma, 
nepažeidžiant Sąjungos ir nacionalinių 
duomenų apsaugos taisyklių;

(30) svarbi išankstinė sąlyga, kad 
kredito pirkėjai ir kredito teikėjai galėtų 
imtis savo funkcijų, turėtų būti ta, kad jie 
turėtų galimybę gauti visą reikalingą 
informaciją, o valstybė narė turėtų 
užtikrinti, kad tai būtų įmanoma, 
nepažeidžiant Sąjungos ir nacionalinių 
duomenų apsaugos taisyklių;

Or. en

Pakeitimas 251
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) kai kredito įstaiga perleidžia kredito 
sutartį, turėtų būti reikalaujama, kad ji 
informuotų savo priežiūros instituciją ir 
kompetentingą instituciją, prižiūrinčią, kaip 
laikomasi šios direktyvos, apie pagrindines 
perleisto kredito portfelio ypatybes ir 
pirkėjo bei, kai taikoma, jo atstovo 
Sąjungoje tapatybes. Ta kompetentinga 
institucija turėtų būti įpareigota perduoti tą 
informaciją institucijoms, 
kompetentingoms vykdyti kredito pirkėjo 
priežiūrą, ir skolininko įsisteigimo šalies 
kompetentingai institucijai. Tokie 
skaidrumo reikalavimai leidžia užtikrinti 
suderintą ir veiksmingą kredito sutarčių 
perleidimo Sąjungoje stebėseną;

(31) kai kredito įstaiga perleidžia kredito 
sutartį, turėtų būti reikalaujama, kad ji 
kartą per ketvirtį apibendrintai informuotų 
savo priežiūros instituciją ir kompetentingą 
instituciją, prižiūrinčią, kaip laikomasi šios 
direktyvos, bent apie bendrą neapmokėtą 
perleisto kredito portfelio sumą, taip pat į 
jį įtrauktų paskolų skaičių ir dydį, ir 
nurodytų, ar į jį įtraukta su vartotojais 
sudarytų kredito sutarčių. Kiekvienu 
atveju, kai portfelis perleidžiamas per 
vieną sandorį, informacija turėtų apimti 
juridinio asmens identifikatorių arba, jei 
identifikatorius nenurodytas, pirkėjo ir, 
kai taikoma, jo atstovo Sąjungoje tapatybę 
ir adresą. Ta kompetentinga institucija 
turėtų būti įpareigota perduoti tą 
informaciją institucijoms, 
kompetentingoms vykdyti kredito pirkėjo 
priežiūrą. Tokie skaidrumo reikalavimai 
leidžia užtikrinti suderintą ir veiksmingą 
kredito sutarčių perleidimo Sąjungoje 
stebėseną. Siekdamos laikytis 
proporcingumo principo, kompetentingos 
institucijos, kad išvengtų dubliavimosi, 
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turėtų atsižvelgti į kitomis priemonėmis 
joms jau prieinamą informaciją, ypač 
susijusią su kredito įstaigomis. Ir toliau 
laikoma, kad reikalavimai pranešti 
nacionalinei kompetentingai institucijai 
apie kredito portfelį, kai toks portfelis 
perleidžiamas kredito pirkėjui, yra 
pastarojo subjekto atsakomybė. Be to, 
pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių 
atveju, kai numatyti privalomi skaidrumo 
šablonai, turėtų būti vengiama bet kokio 
dvigubo informacijos teikimo pagal šią 
direktyvą;

Or. en

Pakeitimas 252
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) įgyvendinant Tarybos veiksmų 
planą būtų sustiprinta kredito įstaigų 
duomenų infrastruktūra, nes būtų surinkti 
vienodi ir standartizuoti neveiksnių kredito 
sutarčių duomenys. Europos 
bankininkystės institucija parengė 
duomenų šablonus, kuriuose pateikiama 
informacija apie kredito pozicijas 
bankinėje knygoje, taip sudarant sąlygas 
potencialiems pirkėjams įvertinti kredito 
sutarčių vertę ir atlikti išsamų patikrinimą. 
Taikant tokius šablonus kredito sutartims 
sumažėtų informacijos asimetrija tarp 
potencialių kredito sutarčių pirkėjų ir 
pardavėjų ir būtų paskatinta veikiančios 
antrinės rinkos plėtra Sąjungoje. Todėl EBI 
turėtų parengti duomenų šablonus ir juos 
įtraukti į techninius įgyvendinimo 
standartus, o kredito įstaigos turėtų taikyti 
tuos standartus, kad būtų lengviau įvertinti 
parduodamas kredito sutartis;

(32) įgyvendinant Tarybos veiksmų 
planą būtų sustiprinta kredito įstaigų 
duomenų infrastruktūra, nes būtų surinkti 
vienodi ir standartizuoti neveiksnių kredito 
sutarčių duomenys. Europos 
bankininkystės institucija parengė 
duomenų šablonus, kuriuose pateikiama 
informacija apie kredito pozicijas 
bankinėje knygoje, taip sudarant sąlygas 
potencialiems pirkėjams įvertinti kredito 
sutarčių vertę ir atlikti išsamų patikrinimą. 
Taikant tokius šablonus kredito sutartims 
sumažėtų informacijos asimetrija tarp 
potencialių kredito sutarčių pirkėjų ir 
pardavėjų ir būtų paskatinta veikiančios 
antrinės rinkos plėtra Sąjungoje. Todėl EBI 
turėtų parengti duomenų šablonus ir juos 
įtraukti į techninius kredito įstaigoms 
taikomus įgyvendinimo standartus. 
Siekiant laikytis proporcingumo principo, 
tie informavimo reikalavimai kredito 
įstaigoms turėtų būti taikomi 
proporcingai, atsižvelgiant į jų dydį ir 
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sudėtingumą. Kiti kredito sutarčių 
pardavėjai turėtų būti skatinami taikyti 
tuos standartus, kad būtų lengviau įvertinti 
parduodamas kredito sutartis;

Or. en

Pakeitimas 253
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) kadangi neveiksnių paskolų 
portfelio įvertinimas yra painus ir 
sudėtingas, faktiniai antrinės rinkos 
pirkėjai yra profesionalieji investuotojai. 
Dažnai tai yra investiciniai fondai, finansų 
įstaigos arba kredito įstaigos. Kadangi jie 
neteikia naujo kredito, bet savo rizika 
perka esamą kreditą, jie nekelia 
prudencinių problemų ir jų galimas 
poveikis sisteminei rizikai yra 
nereikšmingas. Todėl nėra pagrindo nei 
reikalauti, kad tokios rūšies investuotojai 
prašytų veiklos leidimo, nei nustatyti 
specialių sąlygų jiems užsiimti tokia 
veikla. Tačiau svarbu ir toliau taikyti 
Sąjungos ir nacionalines vartotojų 
apsaugos taisykles ir išsaugoti skolininkų 
teises, kurios buvo nustatytos pradinėje 
kredito sutartyje;

(33) kadangi neveiksnių paskolų 
portfelio įvertinimas yra painus ir 
sudėtingas, faktiniai antrinės rinkos 
pirkėjai yra profesionalieji investuotojai. 
Dažnai tai yra investiciniai fondai, finansų 
įstaigos arba kredito įstaigos. Kadangi jie 
neteikia naujo kredito, bet savo rizika 
perka esamą kreditą, jie nekelia 
prudencinių problemų ir jų galimas 
poveikis sisteminei rizikai yra 
nereikšmingas. Todėl nėra pagrindo nei 
reikalauti, kad tokios rūšies investuotojai 
prašytų veiklos leidimo, nei nustatyti 
specialių sąlygų jiems užsiimti tokia 
veikla. Tačiau svarbu ir toliau taikyti 
Sąjungos ir nacionalines vartotojų 
apsaugos taisykles ir išsaugoti skolininkų 
teises, kurios buvo nustatytos pradinėje 
kredito sutartyje. Tačiau kredito pirkėjai, 
kurie nėra kredito įstaigos, tačiau kuriuos 
vis tiek reguliuoja ar prižiūri valstybės 
narės kompetentinga institucija, gali tam 
tikrais atvejais suteikti naują kreditą 
verslo skolininkams, dėdami pastangas 
imtis pagrįstų skolos susigrąžinimo 
priemonių;

Or. en

Pakeitimas 254
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Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) dėl trečiųjų valstybių kredito 
pirkėjų Sąjungos vartotojui gali būti 
sunkiau pasikliauti savo teisėmis pagal 
Sąjungos teisę, o nacionalinėms 
institucijoms – prižiūrėti kredito sutarties 
vykdymo užtikrinimą. Kredito įstaigos taip 
pat gali būti atgrasomos nuo tokių kredito 
sutarčių perleidimo trečiųjų valstybių 
kredito pirkėjams dėl reputacijai kylančios 
rizikos. Įpareigojus trečiųjų valstybių 
vartojimo kreditų pirkėjų atstovą paskirti 
Sąjungos veiklos leidimą turinčią kredito 
įstaigą arba kredito administratorių 
administruoti kredito sutartį, užtikrinama, 
kad po kredito sutarties perleidimo būtų 
išsaugoti tie patys vartotojų teisių 
standartai. Kredito administratorius privalo 
laikytis taikomų Sąjungos ir nacionalinės 
teisės aktų, o atskirų valstybių narių 
nacionalinėms institucijoms turėtų būti 
suteikti reikiami įgaliojimai veiksmingai 
prižiūrėti jo veiklą;

(34) dėl trečiųjų valstybių kredito 
pirkėjų Sąjungos vartotojui gali būti 
sunkiau pasikliauti savo teisėmis pagal 
Sąjungos teisę, o nacionalinėms 
institucijoms – prižiūrėti kredito sutarties 
vykdymo užtikrinimą. Kredito įstaigos taip 
pat gali būti atgrasomos nuo tokių kredito 
sutarčių perleidimo trečiųjų valstybių 
kredito pirkėjams dėl reputacijai kylančios 
rizikos. Taigi, tiek kredito pirkėjai, tiek 
kredito administratoriai, veikiantys 
Sąjungoje, turi būti įpareigoti užtikrinti, 
kad po kredito sutarties perleidimo būtų 
išsaugoti tie patys skolininkų teisių 
standartai. Kredito pirkėjas ir kredito 
administratorius privalo laikytis taikomų 
Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų, o 
atskirų valstybių narių nacionalinėms 
institucijoms turėtų būti suteikti reikiami 
įgaliojimai veiksmingai prižiūrėti jų veiklą;

Or. en

Pakeitimas 255
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) kredito pirkėjai paprastai 
pasikliauja trumpalaikio verslo modeliu, 
pagal kurį specializuojamasi perkant 
sunkumų patiriančių asmenų skolą su 
didele nuolaida ir stengiantis kuo greičiau 
įsigyti pagrindinį skolos turtą. Kadangi 
būtent kredito pirkėjas priima 
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pagrindinius sprendimus dėl sunkumų 
patiriančio asmens paskolos, be kita ko, 
dėl palūkanų normų nustatymo, paskolos 
restruktūrizavimo ir paskolos išieškojimo, 
labai svarbu, kad kredito pirkėjas – ne tik 
kredito administratorius, kuris veikia kaip 
tarpininkas – turėtų veiklos leidimą ir 
būtų reguliuojamas Sąjungoje ir jam būtų 
taikomos valstybės narės, kurioje jis 
veikia, nuostatos dėl nacionalinių 
kompetentingų institucijų vykdomos 
priežiūros, tyrimų ir sankcijų;

Or. en

Pakeitimas 256
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) kai kredito pirkėjas vykdo ir 
užtikrina su kreditoriaus teisėmis pagal 
kredito sutartį arba su pačia kredito 
sutartimi susijusių teisių įgyvendinimą ir 
pareigų vykdymą, jis laikomas kredito 
administratoriumi, todėl turėtų turėti 
leidimą pagal šioje direktyvoje nustatytas 
taisykles;

Or. en

Pakeitimas 257
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) nedarant poveikio ikisutartinėms (52) nedarant poveikio ikisutartinėms 
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prievolėms pagal Direktyvą 2014/17/ES, 
Direktyvą 2008/48/EB ir Direktyvą 
93/13/EEB ir siekiant užtikrinti aukšto 
lygio vartotojų apsaugą, prieš atliekant 
kokius nors kredito sutarties sąlygų 
pakeitimus vartotojui turėtų būti laiku 
pateiktas aiškus ir išsamus tokių pakeitimų 
sąrašas, jų įgyvendinimo laikotarpis ir visa 
reikalinga informacija, taip pat 
nacionalinės institucijos, kuriai jis gali 
pateikti skundą, pavadinimas ir adresas;

prievolėms pagal Direktyvą 2014/17/ES, 
Direktyvą 2008/48/EB ir Direktyvą 
93/13/EEB ir siekiant užtikrinti aukšto 
lygio vartotojų apsaugą, prieš atliekant 
kokius nors esminius kredito sutarties 
sąlygų pakeitimus vartotojui turėtų būti 
laiku pateiktas aiškus ir išsamus tokių 
pakeitimų sąrašas, jų įgyvendinimo 
laikotarpis ir visa reikalinga informacija, 
taip pat nacionalinės institucijos, kuriai jis 
gali pateikti skundą, pavadinimas ir 
adresas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti neproporcingos administracinės naštos, reikalavimas teikti informaciją 
turėtų būti taikomas tik esminių pakeitimų atvejais.

Pakeitimas 258
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53a) siekiant užtikrinti pakankamą 
skolininkų apsaugos lygį ir spręsti 
netinkamos skolų išieškojimo praktikos 
problemą, suderintu ES reglamentavimu 
turėtų būti užtikrinta, kad kredito 
administratorių išlaidos ir atlygis niekada 
nebūtų padengiami skolininkų;

Or. en

Pakeitimas 259
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54a) valstybės narės užtikrina, kad būtų 
draudžiamas elgesys ar praktika, kurie 
gali neigiamai paveikti skolininkų 
privatumą ir (arba) žmogaus orumą arba 
gali nesunkiai juos suklaidinti. Praktika, 
kurią galima laikyti priekabiavimu, apima 
pernelyg didelio skaičiaus įkyrių 
primygtinų laiškų siuntimą, bauginančios 
kalbos vartojimą, stigmatizuojančių vokų 
naudojimą, skolininko lankymą darbo 
valandomis ar darbo vietoje arba 
susisiekimą su skolininko kolegomis ar 
šeimos nariais. Tokia praktika gali 
pabloginti skolininko padėtį, nes dėl jos 
gali būti prarasta darbo vieta, ir sumažinti 
jo pajėgumą grąžinti skolą;

Or. en

Pakeitimas 260
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatoma bendra sistema ir 
reikalavimai, susiję su:

Ši direktyva taikoma neveiksnioms 
paskoloms, išskyrus kreditorių ir vartotojų 
sudarytas užtikrinto ir neužtikrinto 
kredito sutartis, kaip apibrėžta Direktyvos 
2008/48/EB 3 straipsnio a punkte. Šia 
direktyva nustatoma bendra sistema ir 
reikalavimai, susiję su:

Or. de

Pagrindimas

Vartotojų apsaugos sumetimais antrinė vartojimo kreditų rinka nepageidautina, todėl jos 
reikia atsisakyti, nes tikėtina, kad paskolos įsipareigojimų pardavimai iš tikrųjų labai paveiks 
vartotojų sutartinę padėtį.
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Pakeitimas 261
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatoma bendra sistema ir 
reikalavimai, susiję su:

Ši direktyva susijusi su neveiksniomis 
kredito sutartimis ir ja nustatoma bendra 
sistema ir reikalavimai, susiję su:

Or. en

Pagrindimas

This amendment applies throughout the text.

Pakeitimas 262
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kredito administratoriais, 
veikiančiais kredito įstaigos arba kredito 
pirkėjo vardu dėl kredito įstaigos arba jos 
patronuojamųjų įmonių sudarytų kredito 
sutarčių;

a) kreditoriaus teisių pagal kredito 
sutartį arba pačios kredito sutarties, kurią 
sudarė Sąjungoje įsisteigusi kredito 
įstaiga, jos patronuojamoji įmonė ar kiti 
kreditoriai, kurie yra kreditoriai arba 
veikia kredito pirkėjo ar kredito įstaigos 
vardu, kredito administratoriais;

Or. en

Pakeitimas 263
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kredito administratoriais, a) kreditoriaus teisių pagal 
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veikiančiais kredito įstaigos arba kredito 
pirkėjo vardu dėl kredito įstaigos arba jos 
patronuojamųjų įmonių sudarytų kredito 
sutarčių;

neveiksnią kredito sutartį arba pačios 
neveiksnios kredito sutarties, kurią sudarė 
Sąjungoje įsisteigusi kredito įstaiga, 
kredito administratoriais, veikiančiais 
kredito pirkėjo vardu;

Or. en

Pakeitimas 264
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kredito administratoriais, 
veikiančiais kredito įstaigos arba kredito 
pirkėjo vardu dėl kredito įstaigos arba jos 
patronuojamųjų įmonių sudarytų kredito 
sutarčių;

a) kredito administratoriais, 
veikiančiais kredito įstaigos arba kredito 
pirkėjo vardu dėl Sąjungoje įsisteigusios 
kredito įstaigos arba jos patronuojamųjų 
įmonių sudarytų neveiksnių kredito 
sutarčių;

Or. en

Pakeitimas 265
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kredito įstaigos arba jos 
patronuojamųjų įmonių sudarytų kredito 
sutarčių kredito pirkėjais;

b) kreditoriaus teisių pagal kredito 
sutartį arba pačios kredito sutarties, kurią 
sudarė Sąjungoje įsisteigusi kredito 
įstaiga, jos patronuojamoji įmonė ar kiti 
kreditoriai, kredito pirkėjais;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kredito įstaigos arba jos 
patronuojamųjų įmonių sudarytų kredito 
sutarčių kredito pirkėjais;

b) Sąjungoje įsisteigusios kredito 
įstaigos sudarytų neveiksnių kredito 
sutarčių kredito pirkėjais;

Or. en

Pakeitimas 267
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) papildomu bendru pagreitinto 
neteisminio užstato realizavimo 
mechanizmu, taikomu kreditorių ir verslo 
skolininkų sudarytoms kredito sutartims, 
užtikrintoms užstatu.

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) papildomu bendru pagreitinto 
neteisminio užstato realizavimo 
mechanizmu, taikomu kreditorių ir verslo 
skolininkų sudarytoms kredito sutartims, 
užtikrintoms užstatu.

Išbraukta.

Or. en



PE645.006v01-00 46/154 AM\1195240LT.docx

LT

Pakeitimas 269
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) asmenimis, kurie yra kreditoriai 
iki tol, kol perleidžiamos kreditoriaus 
teisės pagal kredito sutartį arba pati 
kredito sutartis.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva yra susijusi tik su 
neveiksniomis kredito sutartimis. 
Kreditoriams neleidžiama perleisti su 
vartotojais sudarytų veiksnių kredito 
sutarčių trečiosioms šalims.

Or. en

Pagrindimas

Tai, kad ši direktyva susijusi tik su neveiksniomis paskolomis, paminėta aiškinamajame 
memorandume ir konstatuojamosiose dalyse. Tačiau taikymo srities (1 straipsnis) ir dalyko (2 
straipsnis) nuostatose tai nenurodyta. Siekiant aiškumo ir siekiant išvengti nenumatytų 
pasekmių, turi būti aiškiai nurodyta, kad ši direktyva taikoma tik neveiksnioms kredito 
sutartims. Tai taip pat reiškia, kad skolintojams neturėtų būti leidžiama parduoti veiksnių 
kredito sutarčių tretiesiems asmenims.

Pakeitimas 271
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva yra susijusi su neveiksniomis 
kredito sutartimis. Kreditoriams 
neleidžiama perleisti su vartotojais 
sudarytų veiksnių kredito sutarčių 
trečiosioms šalims.

Or. en

Pakeitimas 272
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva yra susijusi su neveiksniomis 
kredito sutartimis. Kreditoriams 
neleidžiama perleisti su vartotojais 
sudarytų veiksnių kredito sutarčių 
trečiosioms šalims.

Or. en

Pagrindimas

Tai, kad ši direktyva susijusi tik su neveiksniomis paskolomis, paminėta aiškinamajame 
memorandume ir konstatuojamosiose dalyse. Tačiau taikymo srities (1 straipsnis) ir dalyko (2 
straipsnis) nuostatose tai nenurodyta. Siekiant aiškumo ir siekiant išvengti nenumatytų 
pasekmių, turi būti aiškiai nurodyta, kad ši direktyva taikoma tik neveiksnioms kredito 
sutartims. Tai taip pat reiškia, kad skolintojams neturėtų būti leidžiama parduoti veiksnių 
kredito sutarčių tretiesiems asmenims.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kreditoriams neleidžiama perleisti su 
vartotojais sudarytų veiksnių kredito 
sutarčių trečiosioms šalims.

Or. en

Pagrindimas

This amendment applies throughout the text.

Pakeitimas 274
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kredito sutarties, kurią sudarė 
Sąjungoje įsteigta kredito įstaiga arba 
Sąjungoje įsteigtos jos patronuojamosios 
įmonės, kredito administratoriui, 
veikiančiam kreditoriaus vardu pagal 
taikomą Sąjungos arba nacionalinę teisę;

a) kreditoriaus teisių pagal kredito 
sutartį arba pačios kredito sutarties kredito 
administratoriams, veikiantiems 
kreditoriaus vardu pagal taikomą Sąjungos 
arba nacionalinę teisę;

Or. en

Pakeitimas 275
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kredito sutarties, kurią sudarė 
Sąjungoje įsteigta kredito įstaiga arba 
Sąjungoje įsteigtos jos patronuojamosios 
įmonės, kredito pirkėjui, prisiimančiam 
kredito sutartyje numatytus kreditoriaus 
įsipareigojimus pagal taikomą Sąjungos ir 

b) kreditoriaus teisių pagal kredito 
sutartį arba pačios kredito sutarties kredito 
pirkėjams, prisiimantiems kredito sutartyje 
numatytus kreditoriaus įsipareigojimus 
pagal taikomą Sąjungos ir nacionalinę 
teisę.
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nacionalinę teisę.

Or. en

Pakeitimas 276
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios direktyvos 3, 23–33 ir 39–43 
straipsniai taikomi kreditorių ir verslo 
skolininkų sudarytoms kredito sutartims, 
užtikrintoms verslo skolininkui 
priklausančiu kilnojamuoju ir 
nekilnojamuoju turtu, kuris kaip užstatas 
pateiktas kreditoriui, siekiant užtikrinti 
reikalavimų, atsirandančių dėl užtikrintos 
kredito sutarties, apmokėjimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 277
Stasys Jakeliūnas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva netaikoma kredito 
sutartims, sudarytoms tarp kreditorių ir 
skolininkų, kurie yra vartotojai, ir 
užtikrintoms gyvenamosios paskirties 
nekilnojamuoju turtu, kuris yra 
pagrindinis skolininko gyvenamasis 
būstas. 

Or. en
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Pagrindimas

Būsto paskolos ėmimas žmogui yra vienas iš svarbiausių ir rizikingiausių sprendimų. Turto 
kainos labai išaugo ir dėl to skolininkai gali patirti finansinių sunkumų, ypač didėjant 
palūkanų normoms. Įtraukus tokias kredito sutartis į neveiksnių paskolų bendrosios antrinės 
rinkos nuostatų taikymo sritį, sunkumų patiriantys skolininkai susidurtų su užsienyje 
įsisteigusiais, reguliuojamais ir prižiūrimais kredito pirkėjais ir kredito administratoriais. Tai 
reiškia, kad kyla didesnė nesąžiningo šių trečiųjų asmenų elgesio ir teisės į namus netekimo 
rizika.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva netaikoma 
neveiksnioms su vartotojais sudarytoms 
kredito sutartims. Kreditoriams 
neleidžiama perleisti su vartotojais 
sudarytų veiksnių kredito sutarčių 
trečiosioms šalims.

Or. en

Pakeitimas 279
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ši direktyva neturi įtakos vartotojų 
apsaugai, numatytai pagal Direktyvą 
2014/17/ES, Direktyvą 2008/48/EB, 
Tarybos direktyvą 93/13/EEB ir 
nacionalines nuostatas, kuriomis jos 
perkeliamos į nacionalinę teisę, ir 
susijusiai su kredito sutartimis, kurioms ši 
direktyva taikoma.

3. Kiek tai susiję su kredito 
sutartimis, kurioms taikoma ši direktyva, 
ši direktyva nedaro poveikio nei sutarčių 
teisės principams, nei civilinės teisės 
principams pagal nacionalinę teisę 
kreditoriaus teisių pagal kredito sutartį 
arba pačios kredito sutarties perleidimo 
atveju, nei vartotojų arba skolininkų 
apsaugai, suteikiamai visų pirma pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1215/2012, 
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Reglamentą (EB) Nr. 593/2008, Direktyvą 
2014/17/ES, Direktyvą 2008/48/EB, 
Tarybos direktyvą 93/13/EEB ir 
nacionalines nuostatas, kuriomis jos 
perkeliamos į nacionalinę teisę, nei kitai 
susijusiai Sąjungos teisei ar 
nacionaliniams vartotojų apsaugos 
įstatymams.

Or. en

Pakeitimas 280
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ši direktyva nedaro poveikio 
[esamiems] valstybių narių nacionalinės 
teisės aktuose nustatytiems apribojimams, 
taikomiems, kai perleidžiamos 
kreditoriaus teisės pagal neveiksnią 
kredito sutartį, kurios nėra pradelstos, yra 
pradelstos mažiau kaip 90 dienų arba 
nėra nutrauktos pagal nacionalinę 
civilinę teisę, arba perleidžiamos 
kreditoriaus teisės pagal tokią neveiksnią 
kredito sutartį.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ši direktyva nedaro poveikio 
valstybių narių nacionalinės teisės 
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aktuose nustatytiems apribojimams, 
taikomiems, kai perleidžiamos 
kreditoriaus teisės pagal neveiksnią 
kredito sutartį, kuri nėra pradelsta, yra 
pradelsta mažiau kaip 90 dienų arba nėra 
nutraukta pagal nacionalinę civilinę teisę, 
arba perleidžiama tokia neveiksni kredito 
sutartis.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas sutampa su Tarybos teksto (dok. 7344/19 ADD 1) 2 straipsnio 3a dalimi ir 
neoficialaus 2019 m. kovo mėn. ECON komiteto kompromisinio teksto 2 straipsnio 3a dalimi.

Pakeitimas 282
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ši direktyva nedaro poveikio 
valstybių narių nacionalinės teisės 
aktuose nustatytiems reikalavimams, 
susijusiems su kreditoriaus teisių pagal 
kredito sutartį arba pačios kredito 
sutarties administravimu, kai kredito 
pirkėjas yra specialios paskirties 
pakeitimo vertybiniais popieriais 
subjektas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
2017/2402 2 straipsnio 2 punkte.

Or. en

Pakeitimas 283
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Ši direktyva nedaro poveikio 
valstybių narių nacionalinės teisės 
aktuose nustatytiems reikalavimams, 
susijusiems su kreditoriaus teisių pagal 
kredito sutartį arba pačios kredito 
sutarties administravimu, kai kredito 
pirkėjas yra specialios paskirties 
pakeitimo vertybiniais popieriais 
subjektas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
2017/2402 2 straipsnio 2 punkte.

Or. en

Pakeitimas 284
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šios direktyvos 3–22 ir 34–43 
straipsniai netaikomi:

Išbraukta.

a) kredito sutarties administravimui, kurį 
vykdo Sąjungoje įsteigta kredito įstaiga 
arba Sąjungoje įsteigtos jos 
patronuojamosios įmonės;
b) kredito sutarties, kuri nėra sudaryta 
Sąjungoje įsteigtos kredito įstaigos arba 
Sąjungoje įsteigtų jos patronuojamųjų 
įmonių, administravimui, išskyrus atvejus, 
kai sudaryta kredito sutartis yra 
pakeičiama kredito sutartimi, kurią 
sudarė tokia įstaiga arba jos 
patronuojamosios įmonės;
c) kredito sutarties pirkimui, kurį vykdo 
Sąjungoje įsteigta kredito įstaiga arba 
Sąjungoje įsteigtos jos patronuojamosios 
įmonės;
d) kredito sutarčių, perleistų iki datos, 
nurodytos 41 straipsnio 2 dalies antroje 
pastraipoje, perleidimui.
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Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kredito sutarties administravimui, 
kurį vykdo Sąjungoje įsteigta kredito 
įstaiga arba Sąjungoje įsteigtos jos 
patronuojamosios įmonės;

a) kredito sutarties administravimui, 
kurį vykdo Sąjungoje įsteigta kredito 
įstaiga arba Sąjungoje įsteigtos jos 
patronuojamosios įmonės; AIFV, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 
4 straipsnio 1 dalies b punkte; valdymo 
įmonei, kaip apibrėžta Direktyvos 
2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies b 
punkte; arba investicinei įmonei, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

Or. en

Pakeitimas 286
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kai kredito sutartį perka kredito 
įstaiga arba ne kredito įstaiga, kuri yra 
susijusi su mokesčių vengimo arba 
slėpimo atveju kurioje nors ES valstybėje 
narėje;

Or. en

Pakeitimas 287
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kredito sutarčių, perleistų iki datos, 
nurodytos 41 straipsnio 2 dalies antroje 
pastraipoje, perleidimui.

d) kreditoriaus teisių arba pačių 
kredito sutarčių, perleistų iki datos, 
nurodytos 41 straipsnio 2 dalies antroje 
pastraipoje, perleidimui.

Or. en

Pakeitimas 288
Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali netaikyti šios 
direktyvos kreditoriaus teisių pagal 
kredito sutartį arba pačios kredito 
sutarties administravimui, kurį vykdo 
teisinių profesijų, kurias prižiūri 
kiekviena valstybė narė, atstovai, pvz., 
notarai ir antstoliai, kaip apibrėžta 
nacionalinėje teisėje, arba teisininkai, 
kaip apibrėžta 1998 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 98/2/EB36a 1 straipsnio 2 dalies 
a punkte, kai jie vykdo šios direktyvos 3 
straipsnio 9 dalyje nurodytą veiklą kaip 
savo profesines pareigas.

Or. en

Pakeitimas 289
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šios direktyvos 5, 6 ir 7 straipsniai 
netaikomi Sąjungoje įsteigtoms kredito 
įstaigoms ir jų patronuojamosioms 
įmonėms. Perkeldamos šios direktyvos 
nuostatas į nacionalinę teisę, valstybės 
narės vengia dubliuoti reikalavimus, 
taikomus kredito įstaigoms pagal 
Direktyvą 2014/17/ES, Direktyvą 
2008/48/EB ir Direktyvą 2013/36/ES.

Or. en

Pakeitimas 290
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šios direktyvos 3, 23–33 ir 34–43 
straipsniai netaikomi:

Išbraukta.

a) kreditorių ir skolininkų, kurie yra 
vartotojai, kaip apibrėžta Direktyvos 
2008/48/EB 3 straipsnio a punkte, 
sudarytoms užtikrintoms kredito 
sutartims;
b) kreditorių ir verslo skolininkų, kurie 
yra pelno nesiekiančios bendrovės, 
sudarytoms užtikrintoms kredito 
sutartims;
c) kreditorių ir verslo skolininkų 
sudarytoms kredito sutartims, kurios 
užtikrintos toliau nurodytų kategorijų 
užstatu:
i) susitarimais dėl finansinio įkaito, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2002/47/EB37 2 
straipsnio 1 dalies a punkte;
ii) gyvenamosios paskirties 
nekilnojamuoju turtu, kuris yra verslo 
skolininko pagrindinė gyvenamoji vieta.
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_________________
37 2002 m. birželio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio 
įkaito (OL L 168, 2002 6 27, p. 43).

Or. en

Pakeitimas 291
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kreditorių ir skolininkų, kurie yra 
vartotojai, kaip apibrėžta Direktyvos 
2008/48/EB 3 straipsnio a punkte, 
sudarytoms užtikrintoms kredito 
sutartims;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Vartotojų apsaugos sumetimais antrinė vartojimo kreditų rinka (neveiksnių paskolų 
pardavimai) nepageidautina, todėl jos reikia atsisakyti, nes tikėtina, kad paskolos 
įsipareigojimų pardavimai iš tikrųjų labai paveiks vartotojų sutartinę padėtį.

Pakeitimas 292
Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Šios direktyvos 4–14 straipsniai, 
15 straipsnio 1 dalis, 16–22 ir 34–
37 straipsniai netaikomi:
a) veiksnioms paskoloms ir
b) sindikuotosios paskolos sutartims.
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Or. en

Pakeitimas 293
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) skolininkas – juridinis ar fizinis 
asmuo, kuris su kreditoriumi sudarė kredito 
sutartį;

3) skolininkas – juridinis ar fizinis 
asmuo, kuris nėra vartotojas ir kuris su 
kreditoriumi sudarė kredito sutartį;

Or. en

Pakeitimas 294
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) mokėjimo sunkumų patiriantis 
skolininkas – fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris yra sudaręs kredito sutartį, kuri 
priskirta arba greičiausiai bus priskirta 
prie neveiksnių sutarčių, kaip apibrėžta 
9a punkte;

Or. en

Pakeitimas 295
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) kredito sutartis – originaliai 5) kredito sutartis – originaliai kredito 
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sudaryta, iš dalies arba visiškai pakeista 
sutartis, pagal kurią kreditorius suteikia 
arba įsipareigoja suteikti kreditą atidėtojo 
mokėjimo, paskolos ar kito panašaus 
finansinio susitarimo forma;

įstaigos ar bet kurio kito kreditoriaus 
sudaryta, iš dalies arba visiškai pakeista 
sutartis, pagal kurią kreditorius suteikia 
arba įsipareigoja suteikti kreditą atidėtojo 
mokėjimo, paskolos ar kito panašaus 
finansinio susitarimo forma;

Or. en

Pakeitimas 296
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) kredito pirkėjas – fizinis ar juridinis 
asmuo, išskyrus kredito įstaigą arba jos 
patronuojamąją įmonę, kuris vykdydamas 
prekybos, komercinę arba profesinę veiklą 
įsigyja kredito sutartį;

7) kredito pirkėjas – fizinis ar juridinis 
asmuo, kuris vykdydamas prekybos, 
komercinę arba profesinę veiklą įsigyja 
kredito sutartį;

Or. en

Pakeitimas 297
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) kredito administratorius – juridinis 
asmuo, kuris, vykdydamas savo veiklą, 
administruoja ir užtikrina su kreditoriaus 
teisėmis pagal neveiksnią kredito sutartį 
arba su pačia neveiksnia kredito sutartimi 
susijusias teises ir pareigas kreditoriaus 
arba savo vardu, ir vykdo bent vienos ar 
daugiau iš šių rūšių veiklą:
i) laikydamasis nacionalinės teisės iš 
skolininko išieško arba susigrąžina su 
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kreditoriaus teisėmis pagal kredito sutartį 
arba su pačia kredito sutartimi susijusius 
mokėjimus, jei tai nėra mokėjimo 
paslauga, kaip apibrėžta Direktyvos 
2015/2366 I priede;
ii) laikydamasis nacionalinėje teisėje 
nustatytų reikalavimų ir vadovaudamasis 
kreditoriaus nurodymais iš naujo derasi 
su skolininkais dėl sąlygų ir nuostatų, 
susijusių su kreditoriaus teisėmis pagal 
kredito sutartį arba pačia kredito 
sutartimi, jei jis nėra kredito tarpininkas, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2014/17/ES 4 
straipsnio 5 punkte arba Direktyvos 
3/48/EB 3 straipsnio f punkte;
iii) administruoja su kreditoriaus teisėmis 
pagal kredito sutartį arba pačia kredito 
sutartimi susijusius skundus;
iv) informuoja skolininką apie visus su 
kreditoriaus teisėmis pagal kredito sutartį 
ar pačia kredito sutartimi susijusių 
mokėtinų palūkanų normų, mokesčių ar 
mokėjimų pasikeitimus;

Or. en

Pakeitimas 298
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) kredito administratorius – fizinis 
ar juridinis asmuo, išskyrus kredito 
įstaigą arba jos patronuojamąsias įmones, 
kuris kreditoriaus vardu vykdo vienos ar 
kelių iš toliau nurodytų rūšių veiklą:

Išbraukta.

a) stebi kredito sutarties vykdymą;
b) renka ir administruoja informaciją apie 
kredito sutarties, skolininko ir bet kurio 
užstato, naudojamo kredito sutarčiai 
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užtikrinti, statusą;
c) informuoja skolininką apie visus pagal 
kredito sutartį mokėtinos palūkanų 
normos, mokesčių ar mokėjimų 
pasikeitimus;
d) kreditoriaus vardu užtikrina teisių ir 
įsipareigojimų pagal kredito sutartį 
vykdymą, įskaitant grąžintų sumų 
administravimą;
e) iš naujo derasi su skolininkais, jei jie 
nėra kredito tarpininkai, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2014/17/ES 4 straipsnio 5 
dalyje arba Direktyvos 2008/48/EB 3 
straipsnio f punkte, dėl kredito sutarties 
sąlygų;
f) nagrinėja skolininkų skundus.

Or. en

Pakeitimas 299
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 8 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) kredito administratorius – fizinis ar 
juridinis asmuo, išskyrus kredito įstaigą 
arba jos patronuojamąsias įmones, kuris 
kreditoriaus vardu vykdo vienos ar kelių iš 
toliau nurodytų rūšių veiklą:

8) verslo kredito verslui 
administratorius – fizinis ar juridinis 
asmuo, išskyrus kredito įstaigą arba jos 
patronuojamąsias įmones, kuris įmonės ar 
profesionaliojo skolininko kreditoriaus 
vardu vykdo vienos ar kelių iš toliau 
nurodytų rūšių veiklą:

Or. en

Pakeitimas 300
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 8 punkto e a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) vykdo veiklą, susijusią su skolos 
išieškojimu;

Or. en

Pakeitimas 301
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 8 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nagrinėja skolininkų skundus. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 302
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 8 punkto f a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) vykdo veiklą, susijusią su skolos 
išieškojimu;

Or. en

Pakeitimas 303
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) verslo kredito skolininkui 
administratorius – fizinis ar juridinis 
asmuo, išskyrus kredito įstaigą arba jos 
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patronuojamąsias įmones, kuris 
skolininko kreditoriaus vardu vykdo 
vienos ar daugiau iš šių rūšių veiklą:
a) stebi kredito sutarties vykdymą;
b) renka ir administruoja informaciją apie 
kredito sutarties, skolininko ir bet kurio 
užstato, naudojamo kredito sutarčiai 
užtikrinti, statusą;
c) informuoja skolininką apie visus pagal 
kredito sutartį mokėtinos palūkanų 
normos, mokesčių ar mokėjimų 
pasikeitimus;
d) kreditoriaus vardu užtikrina teisių ir 
įsipareigojimų pagal kredito sutartį 
vykdymą, įskaitant grąžinamų sumų 
administravimą;
e) iš naujo derasi su skolininkais, jei jie 
nėra kredito tarpininkai, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2014/17/ES 4 straipsnio 5 
punkte arba Direktyvos 2008/48/EB 
3 straipsnio f punkte, dėl kredito sutarties 
sąlygų;
f) vykdo veiklą, susijusią su skolos 
išieškojimu;

Or. en

Pakeitimas 304
Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) neveiksni kredito sutartis – 
pozicija, priskiriama prie neveiksnių 
pozicijų pagal Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 47a straipsnį;

Or. en
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Pakeitimas 305
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) neveiksni kredito sutartis – kredito 
sutartis, priskiriama prie neveiksnių 
pozicijų pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 575/2013;

Or. en

Pakeitimas 306
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Restruktūrizavimo priemonės ir 

nuosavybės teisės atėmimas
1. Kreditoriai deda visas pastangas, kad 
išvengtų vartotojų neveiksnių paskolų 
perleidimo trečiosioms šalims. Visų 
pirma, valstybės narės užtikrina, kad 
kreditoriai imtųsi pagrįstų 
restruktūrizavimo priemonių sunkumų 
patiriančių skolininkų atžvilgiu pagal 
Direktyvos 2014/17/ES 28 straipsnį ir EBI 
gaires dėl įsiskolinimo ir nuosavybės 
teisės atėmimo EBA/GL/2015/12.
2. Restruktūrizavimo priemonės gali 
apimti šias nuolaidas vartotojui:
a) visišką ar dalinį kredito sutarties 
refinansavimą;
b) ankstesnių kredito sutarties sąlygų 
pakeitimą, kuris, be kita ko, gali apimti:
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i. hipotekos termino pratęsimą,
ii. hipotekos rūšies pakeitimą (pvz., 
pakeičiant hipotekos rūšį, hipoteka, pagal 
kurią mokama pagrindinė skolos dalis ir 
palūkanos, pakeičiama hipoteka, pagal 
kurią mokamos vien palūkanos),
iii. visos įmokos arba jos dalies mokėjimo 
atidėjimą tam tikram laikotarpiui,
iv. palūkanų normos pakeitimą iki tam 
tikros ribos,
v. paskolos grąžinimo sustabdymą.
3. Komisijos įgyvendinimo reglamentu 
(ES) 2015/227 priimta neveiksnių paskolų 
apibrėžtis nedaro poveikio kreditorių 
turimoms restruktūrizavimo pareigoms.
4. Restruktūrizavimo atveju, kai kreditas 
užtikrintas vartotojo pagrindiniu 
gyvenamuoju būstu, kreditui grąžinti 
pakanka kreditoriui ar trečiajai šaliai 
grąžinti arba perleisti užstatą arba 
pajamas, gautas pardavus tą užstatą. 
Direktyvos 2014/17/EB 28 straipsnio 4 
dalis atitinkamai iš dalies pakeičiama.

Or. en

Pakeitimas 307
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Neveiksnių būsto hipotekos paskolų 

pardavimo sąlygos
1) Paskola, užtikrinta gyvenamosios 
paskirties nekilnojamojo turto hipoteka 
bet kurioje valstybėje narėje, be raštiško 
skolininko sutikimo neperleidžiama 
kredito pirkėjui, kredito administratoriui 
ar trečiajai šaliai.
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2) Siekdamas esamo arba naujo 
skolininko sutikimą, kreditorius turi 
pateikti skolininkui raštą, kuriame būtų 
pateikta pakankamai informacijos, kad jis 
galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą.
3) Pagal 2 dalį teikiamas raštas turi būti iš 
anksto patvirtintas nacionalinės 
kompetentingos institucijos ir jame turi 
būti: i) aiškus perleidimo pasekmių 
paaiškinimas, be kita ko, atsižvelgiant į 
skolininko narystės statusą, kai 
skolintojas yra pastatų bendrija, ir ii) kokį 
poveikį perleidimas galėtų turėti 
skolininkui.
4) Į kiekvieną skolininką kreipiamasi 
individualiai ir jam suteikiamas pagrįstas 
laikotarpis, per kurį jis gali duoti sutikimą 
arba atsisakyti jį duoti.

Or. en

Pakeitimas 308
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b straipsnis
Direktyvos netaikymas pagrindiniam 

gyvenamajam būstui 
Ši direktyva netaikoma gyvenamosios 
paskirties nekilnojamojo turto 
hipotekoms, skirtoms pagrindiniam 
būstui.

Or. en

Pakeitimas 309
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c straipsnis
Skolininko apsauga

Visada užtikrinamas pakankamas 
skolininko apsaugos lygis. Kredito 
administratoriai, bendraudami su 
skolininkais, turi laikytis specialių šioje 
direktyvoje nustatytų reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 310
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 antraštinės dalies 1 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos leidimų suteikimas kredito 
administratoriams

Veiklos leidimų suteikimas kredito 
administratoriams ir kredito pirkėjams

Or. en

Pagrindimas

Kredito pirkėjams taip pat turėtų būti taikomas reikalavimas gauti leidimą vykdyti kredito 
administravimo veiklą, siekiant užtikrinti, kad tuos, kurie turi juridinę nuosavybės teisę į 
kreditą, suteiktą pagal kredito sutartį, reguliuotų kompetentingos institucijos ir kad jiems būtų 
taikomos vienodos ir suderintos sąlygos.

Pakeitimas 311
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1a. Valstybės narės turi galimybę 
toliau taikyti esamas nacionalines 
priemones, kuriomis siekiama apsaugoti 
sunkumų patiriančius skolininkus, taip 
pat priimti griežtesnes priemones, 
pavyzdžiui, asmeninio nemokumo 
priemones, apriboti kredito 
administratorių ir kredito pirkėjų veiklą.

Or. en

Pakeitimas 312
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės reikalauja, kad 
prieš pradėdamas savo veiklą jų 
teritorijoje kredito administratorius 
buveinės valstybėje narėje gautų veiklos 
leidimą pagal nacionalinių nuostatų, 
kuriomis ši direktyva perkeliama į 
nacionalinę teisę, nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 313
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 4 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
veiklos leidimui suteikti valstybės narės 
nustato šiuos reikalavimus:

1. 4 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 
1a dalyje nurodytam veiklos leidimui 
suteikti valstybės narės nustato šiuos 
reikalavimus:

Or. en
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Pakeitimas 314
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kredito administratoriai ir kredito 
pirkėjai veikia garbingai, su vartotojais 
elgiasi sąžiningai ir gerbia jų privatumą. 
Draudžiama tokia praktika:
i) klaidinančios informacijos teikimas 
vartotojams;
ii) priekabiavimas prie vartotojų, įskaitant 
informacijos apie vartotojo skolą 
perdavimą jo darbdaviui, šeimai, 
draugams ir kaimynams;
iii) mokesčių ir delspinigių, viršijančių 
išlaidas, tiesiogiai susijusias su skolos 
administravimu, taikymas vartotojams.
Valstybės narės nustato iii papunktyje 
nurodytų mokesčių ir delspinigių 
viršutinę ribą, vadovaudamosi 
sąžiningumo, racionalumo ir 
proporcingumo principais.

Or. en

Pakeitimas 315
Engin Eroglu, Monica Semedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, 
jo valdymo ar administravimo organo 
nariai ir kvalifikuotąsias pareiškėjo akcijų 
paketo dalis, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 36 
punkte, turintys asmenys arba pats 

b) pareiškėjo valdymo arba 
administravimo organo nariai yra 
pakankamai geros reputacijos ir gali 
įrodyti, kad jie:
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pareiškėjas, jei jis yra fizinis asmuo, turi 
šias savybes:

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) yra pakankamai geros reputacijos; i) neturi teistumo arba kito teistumui 
pagal nacionalinius įstatymus 
prilyginamo įrašo dėl sunkios 
nusikalstamos veikos, susijusios su 
nuosavybe, finansine veikla, pinigų 
plovimu, sukčiavimu, mokestiniais 
nusikaltimais, profesinės paslapties 
pažeidimais ar fizine neliečiamybe;

Or. en

Pakeitimas 317
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) yra pakankamai geros reputacijos; i) yra pakankamai geros reputacijos 
pagal 5a straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 318
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl direktyvos
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5 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) yra pakankamai geros reputacijos; i) yra pakankamai geros reputacijos 
pagal Direktyvos 2006/48/EB 135 
straipsnį ir Gairių EBA/CP/2013/03 EBA 
(Konsultacijų dokumentas dėl kredito 
įstaigos valdymo organo narių ir 
pagrindines pareigas einančių asmenų 
tinkamumo vertinimo gairių projekto) 13 
straipsnį;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punkto i i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) neturi teistumo arba kito teistumui 
pagal nacionalinius įstatymus 
prilyginamo įrašo dėl sunkios 
nusikalstamos veikos, susijusios su 
nuosavybe, finansine veikla ar fizine 
neliečiamybe;

ii) jų atžvilgiu šiuo metu nevykdoma 
jokia nemokumo procedūra arba 
anksčiau nebuvo paskelbtas bankrotas, 
išskyrus tuos atvejus, kai jie buvo 
reabilituoti pagal nacionalinę teisę;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punkto i ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) jiems šiuo metu nėra taikoma jokia 
nemokumo procedūra arba anksčiau 
nebuvo paskelbtas bankrotas, išskyrus 
tuos atvejus, kai jie buvo reabilituoti pagal 
nacionalinę teisę;

iii) valdytojai kaip visuma turi 
reikiamų žinių ir patirties, kad galėtų 
kompetentingai ir atsakingai vykdyti 
veiklą.
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Or. en

Pakeitimas 321
Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) pareiškėjas turi pakankamai 
tinkamų darbuotojų, mokančių valstybės 
narės, kurioje kredito administratorius 
prašo atlikti operaciją, kalbą;

Or. en

Pakeitimas 322
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) pareiškėjas turi pakankamai 
pradinio kapitalo ir pakankamų nuosavų 
lėšų ir atitinka likvidumo reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 323
Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) pareiškėjas taiko tinkamas pinigų 
plovimo prevencijos ir kovos su terorizmu 
procedūras, kai buveinės valstybės narės 
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nacionalinės teisės aktais, kuriais į 
nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 
2015/849/ES, kredito administratoriai 
laikomi įpareigotaisiais subjektais pinigų 
plovimo ir teroristų finansavimo 
prevencijos ir kovos su jais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 324
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) pareiškėjas turi pakankamai 
tinkamų darbuotojų, mokančių valstybės 
narės, kurioje skolininkas gyvena kredito 
sutarties sudarymo metu, kalbą;

Or. en

Pakeitimas 325
Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) pareiškėjui pagal taikytiną 
nacionalinę teisę taikoma:
i) patikimos valdymo priemonės, 
apimančios tinkamus vidaus kontrolės 
mechanizmus ir patikimas 
administravimo bei apskaitos procedūras;
ii) tinkamos rizikos, su kuria jis susiduria 
ar gali susidurti, prisiėmimo, valdymo, 
stebėjimo ir mažinimo priemonės;
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iii) ataskaitų ir viešo informacijos 
atskleidimo reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 326
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) pareiškėjas taiko tinkamas pinigų 
plovimo prevencijos ir kovos su terorizmu 
procedūras, kai buveinės arba 
priimančiosios valstybės narės 
nacionalinės teisės aktais, kuriais į 
nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 
2015/849/ES, kredito administratoriai 
laikomi įpareigotaisiais subjektais pinigų 
plovimo ir teroristų finansavimo 
prevencijos ir kovos su jais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 327
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ed) nėra kliūčių veiksmingai 
pareiškėjo priežiūrai, kurių kiltų dėl jo 
grupės struktūros;

Or. en
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Pakeitimas 328
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ee) pareiškėjui pagal taikytiną 
nacionalinę teisę taikoma:

Or. en

Pakeitimas 329
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ef) patikimos valdymo priemonės, 
apimančios tinkamus vidaus kontrolės 
mechanizmus ir patikimas 
administravimo bei apskaitos procedūras;

Or. en

Pakeitimas 330
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eg) tinkamos rizikos, su kuria jis 
susiduria ar gali susidurti, prisiėmimo, 
valdymo, stebėjimo ir mažinimo 
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priemonės;

Or. en

Pakeitimas 331
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eh) ataskaitų ir viešo informacijos 
atskleidimo reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 332
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. EBI paskelbia techninių 
reguliavimo standartų projektus, kuriuose 
apibrėžiamos 1 dalies c, d, ec ir ed 
punktuose nurodytos sąlygos ir šio 
straipsnio 1 dalies ee punkte nurodyti 
būtiniausi reikalavimai. EBI tuos 
techninių reguliavimo standartų projektus 
pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... 
[vieneri metai po direktyvos įsigaliojimo 
dienos].
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.
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Or. en

Pakeitimas 333
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Reputacijos kriterijai

1. Pareiškėjai pagal 5 straipsnį arba, jei 
pareiškėjas yra juridinis asmuo, valdymo 
ar administravimo organo nariai ir 
asmenys, turintys kvalifikuotuosius 
pareiškėjo akcijų paketus, turėtų būti 
laikomi esančiais nepriekaištingos 
reputacijos, jei jų asmeninis ar verslo 
elgesys nekelia jokių esminių abejonių dėl 
jų gebėjimo užtikrinti patikimą ir riziką 
ribojantį valdymą. Vertinant urėtų būti 
atsižvelgta į visą turimą svarbią 
informaciją, nepažeidžiant nacionalinės 
teisės aktuose nustatytų apribojimų ir 
nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje 
įvyko atitinkami įvykiai.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos atsižvelgtų į 
visus administracinius nusižengimus ar 
informaciją apie teistumą, atsižvelgtų į 
nuosprendžio ar kaltinimo rūšį, 
apeliacinio skundo lygmenį, paskirtą 
bausmę, pasiektą teismo proceso etapą ir 
reabilitacijos priemonių poveikį.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos atsižvelgtų į 
atitinkamo pažeidimo, administracinio ar 
priežiūros veiksmo aplinkybes, įskaitant 
lengvinančias aplinkybes, ir sunkumo ar 
griežtumo laipsnį, laikotarpį ir pareiškėjo 
elgesį nuo pažeidimo padarymo dienos ir 
pažeidimo, administracinio ar priežiūros 
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veiksmo svarbą atsižvelgiant į siūlomas 
pareigas. Turėtų būti atsižvelgta į šiuos 
veiksnius, kurie gali sukelti abejonių dėl 
pareiškėjo nepriekaištingos reputacijos:
a) atitinkamos nusikalstamos veikos 
apkaltinamąjį nuosprendį arba kaltinimą, 
visų pirma dėl:
b) bet kokio pažeidimo pagal 
bankininkystės, finansų, vertybinių 
popierių, draudimo veiklos įstatymus arba 
įstatymus, susijusius su vertybinių 
popierių rinkomis arba vertybiniais 
popieriais ar mokėjimo priemonėmis, 
įskaitant įstatymus dėl pinigų plovimo, 
manipuliavimo rinka arba prekybos 
vertybiniais popieriais naudojantis viešai 
neatskleista informacija ir lupikavimo;
c) pažeidimų dėl nesąžiningumo, 
sukčiavimo ar finansinių nusikaltimų;
d) bet kokio nusikaltimo mokesčių 
tvarkai;
e) kitų nusikaltimų pagal bendrovių 
veiklą, bankrotą, nemokumą ar vartotojų 
apsaugą reglamentuojančius teisės aktus;
f) atitinkamų vykstančių ar ankstesnių 
tyrimų ir (arba) vykdymo užtikrinimo 
veiksmų arba administracinių sankcijų 
skyrimo už nuostatų, reglamentuojančių 
bankininkystės, finansų, vertybinių 
popierių ar draudimo veiklą, arba 
nuostatų, susijusių su vertybinių popierių 
rinkomis, vertybiniais popieriais ar 
mokėjimo priemonėmis, arba bet kokių 
finansinių paslaugų teisės aktų 
nesilaikymą;
g) atitinkamų vykstančių arba ankstesnių 
tyrimų ir (arba) vykdymo užtikrinimo 
veiksmų, kurių ėmėsi bet kurios kitos 
reguliavimo arba profesinės įstaigos dėl 
bet kokių atitinkamų nuostatų 
nesilaikymo;
h) bendro mažesnio masto incidentų, 
kurie atskirai nedaro neigiamos įtakos 
pareiškėjo reputacijai, bet imant drauge 
gali turėti esminių pasekmių, poveikio.
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5. Reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos 
veiksnius, susijusius su pareiškėjo 
patikimumu ankstesniuose verslo 
sandoriuose:
a) bet kokius įrodymus, kad pareiškėjas, 
palaikydamas ryšius su priežiūros arba 
reguliavimo institucijomis, nebuvo 
skaidrus, atviras ir nebendradarbiavo;
b) atsisakymą registruoti, suteikti leidimą, 
narystę ar suteikti licenciją vykdyti 
prekybą, užsiimti verslu ar verstis 
profesija; arba atšaukimą, panaikinimą 
arba nutraukimą tokios registracijos, 
leidimo, narystės ar licencijos; arba 
reguliavimo ar valdžios institucijos 
priimtą sprendimą dėl pašalinimo iš 
organizacijos;
c) atleidimą iš darbo ar pasitikėjimo posto, 
patikėtinio pareigų ar panašių santykių 
nutraukimą arba jei yra buvęs prašymas 
atsistatydinti iš tokių pareigų; ir
d) kompetentingos institucijos draudimą 
dirbti įmonės vadovu.
6. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos atsižvelgtų į 
šias situacijas, susijusias su buvusiais ir 
dabartiniais veiklos rezultatais ir 
finansiniu patikimumu:
a) įtraukimą į nepatikimų skolininkų 
sąrašą arba bet kokius neigiamus įrašus, 
susijusius su tokiais sąrašais, kuriuos 
tvarko pripažintas kredito biuras;
b) pareiškėjui nuosavybės teise 
priklausančių arba jo vadovaujamų 
subjektų arba subjektų, kurių didelė dalis 
priklausė pareiškėjui arba kurių didelė 
dalis priklauso jam, ypač atsižvelgiant į 
bet kokias reabilitacijos, bankroto ir 
likvidavimo procedūras, finansinius ir 
veiklos rezultatus;
c) pareiškimą dėl asmens bankroto;
d) civilinius ieškinius, administracinius 
arba baudžiamuosius procesus, dideles 
investicijas, vertybinių popierių pozicijas 
ir paimtas paskolas, jeigu tai gali turėti 
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didelį poveikį finansiniam patikimumui.

Or. en

Pakeitimas 334
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato veiklos 
leidimų suteikimo kredito 
administratoriams tvarką, kad pareiškėjas 
galėtų pateikti prašymą ir visą informaciją, 
būtiną, kad buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija galėtų patikrinti, 
ar pareiškėjas atitinka visas nacionalinėse 
priemonėse, kuriomis į nacionalinę teisę 
perkeliama 5 straipsnio 1 dalis, nustatytas 
sąlygas.

1. Valstybės narės nustato veiklos 
leidimų suteikimo kredito 
administratoriams ir kredito pirkėjams 
tvarką, kad pareiškėjas galėtų pateikti 
prašymą ir visą informaciją, būtiną, kad 
buveinės valstybės narės kompetentinga 
institucija galėtų patikrinti, ar pareiškėjas 
atitinka visas nacionalinėse priemonėse, 
kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama 5 
straipsnio 1 dalis, nustatytas sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 335
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) įrodymai, kad šios dalies c punkte 
nurodyti asmenys atitinka 1 straipsnio ea–
ee punktuose nustatytas sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 336
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Specialūs verslo kredito skolininkui 

administratoriams taikomi reikalavimai
1. Buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos prižiūri verslo 
kredito skolininkui administratorių veiklą 
pagal šiuos minimalius ES bendrus skolų 
išieškojimo standartus.
2. Minimalūs ES bendri skolų išieškojimo 
standartai apima įpareigojimą:
a) pateikti skolos įrodymus, pagrįstus 
kredito sutartimi, prieš bet kokį skolos 
išieškojimą;
b) pranešti skolininkui apie skolos statusą 
privalomu oficialiu pranešimu prieš bet 
kokį skolos išieškojimą. Šiame oficialiame 
pranešime turi būti pateikta visa svarbi 
informacija apie skolą ir jis turi būti 
skaidrus ir suprantamas;
c) užtikrinti, kad pranešimas apie skolą 
būtų išsiųstas skolininkui registruotu 
laišku, kurio gavimas patvirtinamas, 
paprastame voke nustatyta forma;
d) pranešime apie skolą pateikti bent šią 
informaciją:
i) kreditoriaus identifikavimo duomenis, 
įskaitant telefono numerį arba 
kontaktinius duomenis;
ii) kredito administratoriaus 
identifikavimo duomenis arba jo 
įgaliojimus;
iii) pateikiamą, teisiškai patikrinamą ir 
dokumentais pagrįstą skolos buvimo 
įrodymą, išsamiai nurodytas prašomas 
sumas ir skolos rūšį (kapitalas, 
palūkanos, delspinigiai, procedūrinės 
išlaidos ar kt.);
iv) aiškų ir suprantamą visų atitinkamų 
skolininko teisių, įskaitant jo teisę į 
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apsaugą nuo priekabiavimo ir 
klaidinančios veiklos, aprašymą;
v) kontaktinius duomenis, kur skolininkas 
gali gauti informacijos ir konsultacijų.
3. Valstybės narės turėtų patvirtinti 
veiksmų, kurių kredito administratoriams 
draudžiama imtis bendraujant su 
skolininkais ir kurie yra susiję su skolų 
išieškojimo procesu, sąrašą. Tokie 
veiksmai apima priekabiavimą ir turėtų 
būti susieti su atgrasomosiomis baudomis 
ir baudžiamaisiais kaltinimais 
priklausomai nuo praktikos.
Į šį sąrašą įtraukiami bent jau:
a) skolininko klaidinimas, įskaitant 
neetiškus teisinius grasinimus ar kitos 
klaidinančios informacijos teikimą;
b) pernelyg didelio skaičiaus įkyrių 
primygtinų laiškų siuntimas, skambučiai 
telefonu ar kiti priminimai, įskaitant 
automatinius pranešimus ir pranešimus, 
sugeneruotus bet kokių technologijų be 
žmogaus įsikišimo;
c) ankstesnių mokėjimų neatskaitymas iš 
prašomos sumos;
d) stigmatizuojančių ar bauginančių 
pranešimų siuntimas;
e) susisiekimas su asmenimis, kurie nėra 
skolininkai, įskaitant skolininko 
giminaičius, draugus, kaimynus, kolegas;
f) susisiekimas su skolininku netinkamu 
laiku ar netinkamose vietose, įskaitant 
darbo valandas ir darbo vietą.
4. Valstybės narės užtikrina, kad kredito 
administratoriaus išlaidos ir atlygis 
niekada nebūtų priskiriami skolininkui.
5. Valstybės narės užtikrina, kad 
skolininkas turėtų teisę pasinaudoti bet 
kokia gynybos prieš kredito 
administratorių priemone, kuria jis galėjo 
naudotis bendraudamas su pirminiu 
kreditoriumi, ir būtų informuotas apie 
perleidimą.
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6. Verslo kredito skolininkui 
administratoriai sistemingai naudoja ES 
standartizuotą pranešimo apie skolą 
formą prieš bet kokį skolos išieškojimą. 
EBI parengia reguliavimo standartų 
projektą, kuriame nustatomi pranešimo 
apie skolą kriterijai, įskaitant kriterijus, 
taikomus privalomo pranešimo apie skolą 
dokumentui.

Or. en

Pakeitimas 337
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Kredito administratoriams, kreditoriams 

ir kredito paslaugų teikėjams taikomi 
veiklos vykdymo ir skolų išieškojimo 

reikalavimai
1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kreditoriai, kredito administratoriai ir kiti 
kredito paslaugų teikėjai prieš bet kokį 
skolos išieškojimą skolininkui nusiųstų 
privalomą pranešimą, kuriame 
pateikiamas nedviprasmiškas skolos 
įrodymas, pagrįstas kredito sutartimi. 
Pranešimas apie skolą išsiunčiamas 
skolininkui laišku, kurio gavimas 
patvirtinamas, baltame voke be jokių 
specialių užrašų.
Pranešimas turi būti ne ilgesnis kaip 3 
puslapių ir jame plačiajai visuomenei 
suprantama ir aiškia kalba turi būti 
pateikta bent ši informacija:
a) skolos įrodymai, pagrįsti kredito 
sutartimi;
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b) kreditoriaus identifikavimo duomenys, 
įskaitant kontaktinius duomenis;
c) jei taikytina, kredito administratoriaus 
identifikavimo duomenys ir jo teisės;
d) skolų teisinis pagrindas, išsamiai 
nurodytos prašomos sumos ir jų šaltinis 
(kapitalas, palūkanos, delspinigiai, 
procedūrinės išlaidos);
e) pagrindinių skolininko teisių 
aprašymas, būtinai įskaitant apsaugą nuo 
priekabiavimo ir klaidinančio elgesio;
f) kontaktai, kur gauti informacijos ir 
konsultacijų mokėjimo sunkumų 
patiriantiems skolininkams.
2. Valstybės narės užtikrina, kad joks 
elgesys ar praktika nepadarytų žalos 
skolininko privatumui.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kreditoriai arba kredito administratorius 
susilaikytų nuo:
a) ankstesnių mokėjimų neatskaitymas iš 
prašomos sumos;
b) stigmatizuojančių, bauginančių ar 
klaidinančių pranešimų siuntimo, 
įskaitant neetiškus teisinius grasinimus ar 
informaciją, kuri galėtų klaidinti 
skolininką;
c) susisiekimo su asmenimis, kurie nėra 
skolininkai, įskaitant skolininko 
giminaičius.
4. EBI parengia techninius reguliavimo 
standartus, kuriuose išsamiau nustato 2 ir 
3 dalies nuostatas.
EBI tų techninių reguliavimo standartų 
projektą pateikia Komisijai ne vėliau kaip 
... [12 mėnesių po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos].
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.
5. EBI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektą, kuriame išsamiai 
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nustato privalomą 1 dalyje nustatyto 
pranešimo formą. EBI tuos techninių 
įgyvendinimo standartų projektus 
Komisijai pateikia ne vėliau kaip ... [12 
mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos].

Or. en

Pakeitimas 338
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Skolos atpirkimas

1. Kai kredito įstaiga ketina perleisti 
kredito sutartį kredito pirkėjui už 
nustatytą kainą, prieš ją perleisdama 
kredito įstaiga leidžia atitinkamiems 
skolininkams, kurie yra vartotojai, atpirkti 
savo skolą už tą pačią kainą arba su 
nedideliu antkainiu, kurį nustatytų 
atitinkamos kompetentingos institucijos. 
Tuo tikslu reikalaujama, kad kredito 
įstaigos atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms atskleistų būtiną informaciją 
apie numatomus sandorius su kredito 
pirkėjais. 
2. Valstybės narės užtikrina, kad atpirkti 
būtų galima dalimis.

Or. en

Pakeitimas 339
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
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7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos galėtų panaikinti kredito 
administratoriui suteiktą veiklos leidimą, 
jeigu toks kredito administratorius:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos turėtų reikiamus priežiūros, 
tyrimo ir sankcijų taikymo įgaliojimus 
pagal 21 straipsnį, kad galėtų panaikinti 
kredito administratoriui suteiktą veiklos 
leidimą, jeigu toks kredito 
administratorius:

Or. en

Pakeitimas 340
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos galėtų panaikinti kredito 
administratoriui suteiktą veiklos leidimą, 
jeigu toks kredito administratorius:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos galėtų panaikinti kredito 
administratoriui ar kredito pirkėjui 
suteiktą veiklos leidimą, jeigu toks kredito 
administratorius ar kredito pirkėjas:

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) daugiau nei šešis mėnesius 
nevykdė kredito administratoriaus veiklos;

c) daugiau nei vienerius metus 
nevykdė kredito administratoriaus veiklos;

Or. en
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Pagrindimas

Atrodo, kad 6 mėnesių laikotarpis yra per trumpas, nes dėl kūrybinių atostogų ar nėštumo 
gali kilti pavojus netekti leidimo.

Pakeitimas 342
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) šiurkščiai pažeidžia taikomas 
taisykles, įskaitant nacionalinės teisės 
nuostatas, kuriomis ši direktyva perkeliama 
į nacionalinę teisę.

f) šiurkščiai pažeidžia taikomas 
taisykles, įskaitant nacionalinės teisės 
nuostatas, kuriomis ši direktyva perkeliama 
į nacionalinę teisę, kitas vartotojų 
apsaugos taisykles ar 6a straipsnyje 
nurodytus specialius verslo kredito 
vartotojui administratoriams taikomus 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 343
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) šiurkščiai pažeidžia 6a straipsnyje 
(naujas) nustatytas taikytinas taisykles.

Or. en

Pakeitimas 344
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos



PE645.006v01-00 88/154 AM\1195240LT.docx

LT

7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai priimančiosios valstybės 
narės kompetentingos institucijos nustato, 
kad kredito administratorius veikia taip, 
kaip apibrėžta pirmos pastraipos e ir f 
punktuose, jos nusiųstų buveinės 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms pagrįstą prašymą panaikinti 
jo veiklos leidimą. Jei kompetentingos 
institucijos nesutaria, taikoma 12 
straipsnio 11a dalis.

Or. en

Pakeitimas 345
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai pagal 1 dalį veiklos leidimas 
panaikinamas, valstybės narės užtikrina, 
kad buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
informuotų priimančiųjų valstybių narių 
kompetentingas institucijas, jei kredito 
administratorius teikia paslaugas pagal 11 
straipsnį.

2. Kai pagal 1 dalį veiklos leidimas 
panaikinamas, valstybės narės užtikrina, 
kad buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
informuotų priimančiųjų valstybių narių 
kompetentingas institucijas, jei kredito 
administratorius ar kredito pirkėjas teikia 
paslaugas pagal 11 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 346
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos leidimus turinčių kredito 
administratorių registras

Veiklos leidimus turinčių kredito 
administratorių registras ir EBI neveiksnių 
paskolų antrinių rinkų registras

Or. en

Pakeitimas 347
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos įsteigtų ir 
tvarkytų visų kredito administratorių, 
turinčių leidimą teikti paslaugas jų 
teritorijoje, įskaitant kredito 
administratorius, paslaugas teikiančius 
pagal 11 straipsnį, nacionalinį registrą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos įsteigtų ir 
tvarkytų visų kredito administratorių ir 
kreditų pirkėjų, turinčių leidimą teikti 
paslaugas jų teritorijoje, įskaitant kredito 
administratorius, paslaugas teikiančius 
pagal 11 straipsnį, nacionalinį registrą.

Or. en

Pakeitimas 348
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. EBI, bendradarbiaudama su 
nacionalinėmis kompetentingomis 
institucijomis, sukuria ir tvarko visų 
neveiksnių paskolų sandorių antrinėje 
rinkoje Sąjungoje registrą. Registruojama 
informacija apie kiekvieną sandorį apima 
kreditoriaus, kredito pirkėjo, kredito 
administratoriaus tapatybę, eurais 
išreikštą pirkimo sumą, pradinę paskolos 
sumą ir į kiekvieną sandorį įtrauktų 
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paskolų skaičių.

Or. en

Pakeitimas 349
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Apibendrinta registro versija yra 
prieinama internete ir kasmet 
atnaujinama.

Or. en

Pakeitimas 350
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Skolininkų apsauga

1. Valstybės narės reikalauja, kad kredito 
administratoriai, palaikydami santykius 
su skolininkais, veiktų garbingai, 
sąžiningai, profesionaliai ir gerbtų jų 
privatumą.
2. Valstybės narės užtikrina, kad kredito 
paslaugos atitiktų šiuos reikalavimus:
a) pateikiama informacija turi nebūti 
klaidinanti, neaiški ar melaginga;
b) kredito administratoriai saugo 
skolininkų asmeninę informaciją ir 
privatumą ir palaiko ryšius tik su 
skolininku, o ne kitais asmenimis, 
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įskaitant šeimos narius ar darbdavius, 
išskyrus atvejus, kai skolininkas duoda 
leidimą;
c) kredito paslaugų teikėjai bendraudami 
su skolininkais negali priekabiauti, 
naudoti prievartos ar daryti netinkamos 
įtakos.
3. Valstybės narės užtikrina, kad kredito 
administratorių skolininkams taikomi 
mokesčiai ir delspinigiai neviršytų išlaidų, 
tiesiogiai susijusių su skolos 
administravimu. Valstybės narės 
reikalauja, kad kreditoriaus teisių pagal 
kredito sutartį arba pačios kredito 
sutarties perleidimo kredito pirkėjui 
atveju skolininkui būtų laiku pranešta 
apie perleidimą ir kad kredito pirkėjui 
arba kredito administratoriui ir toliau 
būtų taikomi visi atitinkami Sąjungos ir 
nacionalinės teisės aktai, visų pirma 
susiję su sutarčių vykdymo užtikrinimu, 
vartotojų apsauga, skolininko teisėmis ir 
baudžiamąja teise.
4. Valstybės narės užtikrina, kad kredito 
administratoriai ir kredito pirkėjai 
numatytų galimybę, jei tai perspektyvu, ir 
nustatytų sąlygas neveiksnių paskolų 
skolininkams išeiti iš neveiksnios paskolos 
padėties pagal ECB gairėse bankams dėl 
neveiksnių paskolų nustatytas priemones.

Or. en

Pakeitimas 351
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) šalių įsipareigojimas laikytis 
Sąjungos ir nacionalinės teisės, taikomos 
kredito sutarčiai, įskaitant nuostatas dėl 

d) šalių įsipareigojimas laikytis 
Sąjungos ir nacionalinės teisės, taikomos 
kredito sutarčiai arba kreditoriaus teisėms, 
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vartotojų apsaugos. įskaitant nuostatas dėl vartotojų apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 352
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nuostata, kuria reikalaujama 
sąžiningo ir rūpestingo elgesio su 
skolininkais.

Or. en

Pakeitimas 353
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nuostata, kuria reikalaujama 
sąžiningo ir rūpestingo elgesio su 
skolininkais.

Or. en

Pakeitimas 354
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2a. Valstybės narės reikalauja, kad 
kredito administravimo susitarime būtų 
numatyti reikalavimai, pagal kuriuos:
a) kredito administratorius prieš 
sudarydamas bet kokios kredito 
administravimo veiklos rangos sutartį 
apie tai praneša kreditoriui;
b) skolininkas informuojamas apie 
kredito administravimo susitarimą, taip 
pat apie bet kokios kitos kredito 
administravimo veiklos perdavimą 
trečiosioms šalims;
c) kredito administratoriaus išlaidos ir 
atlygis negali būti priskirti skolininkui;
d) skolininkas turi teisę pasinaudoti bet 
kokia tinkama gynybos prieš kredito 
administratorių priemone, kuria jis galėjo 
naudotis prieš pirminį kreditorių.

Or. en

Pakeitimas 355
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito administratorius bent 10 metų nuo 
1 dalyje nurodytos sutarties datos saugotų 
ir tvarkytų šią informaciją:

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito administratorius bent 10 metų nuo 
1 dalyje nurodytos sutarties datos ir bent 
penkerius metus nuo sutarties galiojimo 
pabaigos saugotų ir tvarkytų šią 
informaciją:

Or. en

Pakeitimas 356
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tuo 
atveju, kai kredito administratorius veiklą, 
kurią paprastai vykdytų pats, perduoda 
trečiajai šaliai (toliau – kredito paslaugų 
teikėjas), kredito administratorius liktų 
visiškai atsakingas už visų įpareigojimų 
pagal nacionalines nuostatas, kuriomis į 
nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, 
laikymąsi. Tos kredito administravimo 
veiklos rangai taikomos šios sąlygos:

1. Valstybės narės užtikrina, kad tuo 
atveju, kai kredito administratorius veiklą, 
kurią paprastai vykdytų pats, perduoda 
trečiajai šaliai (toliau – kredito paslaugų 
teikėjas), kredito administratorius būtų 
prižiūrimas tų pačių valstybės narės 
bankų sistemos priežiūros institucijų ir 
liktų visiškai atsakingas už visų 
įpareigojimų pagal nacionalines nuostatas, 
kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši 
direktyva, laikymąsi. Tos kredito 
administravimo veiklos rangai taikomos 
šios sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 357
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tuo 
atveju, kai kredito administratorius veiklą, 
kurią paprastai vykdytų pats, perduoda 
trečiajai šaliai (toliau – kredito paslaugų 
teikėjas), kredito administratorius liktų 
visiškai atsakingas už visų įpareigojimų 
pagal nacionalines nuostatas, kuriomis į 
nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, 
laikymąsi. Tos kredito administravimo 
veiklos rangai taikomos šios sąlygos:

1. Valstybės narės užtikrina, kad tuo 
atveju, kai trečioji šalis kredito 
administratoriaus vardu teikia paslaugas, 
susijusias su bet kokia 3 straipsnio 1 
dalies 7a punkto iii ir iv papunkčiuose 
nurodyta veikla, kredito administratorius 
liktų visiškai atsakingas už visų 
įpareigojimų pagal nacionalines nuostatas, 
kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši 
direktyva, laikymąsi. Tos kredito 
administravimo veiklos rangai taikomos 
šios sąlygos:

Or. en
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Pakeitimas 358
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos tikslais sudaromas 
kredito administratoriaus ir kredito 
paslaugų teikėjo rašytinis veiklos rangos 
susitarimas, pagal kurį kredito paslaugų 
teikėjas įsipareigoja laikytis atitinkamų 
teisės nuostatų, įskaitant nacionalinės 
teisės aktus, kuriais ši direktyva 
perkeliama į nacionalinę teisę, ir 
atitinkamų Sąjungos arba nacionalinės 
teisės aktų, taikomų kreditoriaus teisėms 
pagal kredito sutartį arba pačiai kredito 
sutarčiai. Kredito administratoriaus ir 
kreditoriaus sutartiniai įsipareigojimai ir 
kredito administratoriaus pareigos 
kreditoriaus arba skolininko atžvilgiu 
negali pasikeisti sudarius rangos sutartį 
su kredito paslaugų teikėjais. Kredito 
administravimo veiklos perdavimas pagal 
rangos sutartį nedaro poveikio kredito 
administratoriaus pareigai laikytis veiklos 
leidimo reikalavimų, nustatytų 5 
straipsnio 1 dalyje.
Veiklos perdavimas pagal rangos sutartį 
kredito paslaugų teikėjui neužkerta kelio 
kredito administratoriaus 
kompetentingoms institucijoms vykdyti 
priežiūros pagal 12 ir 20 straipsnius.
3 straipsnio 9 dalyje nurodytos veiklos 
perdavimas pagal rangos sutartį negali 
būti vykdomas taip, kad nukentėtų kredito 
administratoriaus vidaus kontrolės, 
patikimumo ar jo teikiamų kredito 
paslaugų tęstinumo kokybė.

Or. en
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Pakeitimas 359
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito administratorius bent 10 metų nuo 
1 dalyje nurodyto susitarimo datos saugotų 
ir tvarkytų visą informaciją, susijusią su 
kredito paslaugų teikėjui duotais 
nurodymais.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito administratorius bent 10 metų nuo 
1 dalyje nurodytos sutarties datos ir bent 
penkerius metus nuo sutarties galiojimo 
pabaigos saugotų ir tvarkytų visą 
informaciją, susijusią su kredito paslaugų 
teikėjui duotais nurodymais.

Or. en

Pakeitimas 360
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito administratorius bent 10 metų nuo 
1 dalyje nurodyto susitarimo datos 
saugotų ir tvarkytų visą informaciją, 
susijusią su kredito paslaugų teikėjui 
duotais nurodymais.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito administratorius, ne anksčiau kaip 
sudarydamas kredito administravimo 
veiklos rangos sutartį pagal 1 dalį 
nedelsdamas informuotų buveinės 
valstybės narės kompetentingą instituciją 
ir, jei taikoma, priimančiąją valstybę narę.

Or. en

Pakeitimas 361
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Teisė į teisinį atstovavimą

1. Bet kuriame teismo posėdyje, kuriame 
dalyvauja sunkumų patiriantis 
skolininkas, turi būti atsižvelgta į 
atstovavimo lygiateisiškumo principą, kad 
būtų užtikrintas visapusiškas ir sąžiningas 
bylos nagrinėjimas ir visapusiškas visų 
nagrinėjamų parametrų ir teisinių ginčų 
supratimas.
2. Reikia, kad būtų užtikrintas lygiavertis 
teisinis atstovavimas, kuriuo galėtų 
naudotis visi sunkumų patiriantys 
skolininkai, ir pakankamai iš anksto 
užtikrinta, kad būtų visapusiškai parengti 
visi svarbūs faktai ir išsami informacija, 
kad teisme būtų tinkamai atstovaujama 
kilus ginčui.
3. Prireikus ši paslauga teikiama valstybės 
narės sąskaita, pasitelkiant nemokamą 
teisinę pagalbą ar atitinkamas paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 362
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito administratorius, gavęs veiklos 
leidimą pagal 5 straipsnį buveinės 
valstybėje narėje, turėtų teisę paslaugas, 
kurioms taikomas tas veiklos leidimas, 
teikti Sąjungoje.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito administratorius, gavęs veiklos 
leidimą pagal 5 straipsnį buveinės 
valstybėje narėje, turėtų teisę Sąjungoje 
teikti paslaugas, kurioms taikomas tas 
veiklos leidimas arba kurios nustatomos 
persiderėjimo dėl sąlygų ir nuostatų, 
susijusių su kreditoriaus teisėmis pagal 
kredito sutartį arba pačia kredito 
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sutartimi, atveju.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito administratorius, gavęs veiklos 
leidimą pagal 5 straipsnį buveinės 
valstybėje narėje, turėtų teisę paslaugas, 
kurioms taikomas tas veiklos leidimas, 
teikti Sąjungoje.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito administratorius, gavęs veiklos 
leidimą pagal 5 straipsnį buveinės 
valstybėje narėje, turėtų teisę paslaugas, 
kurioms taikomas tas veiklos leidimas, 
teikti Sąjungoje nepažeidžiant 
nacionalinės teisės nuostatų dėl 
skolininkų teisių.

Or. en

Pakeitimas 364
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo pirmos 
pastraipos užtikrinto kredito sutarčių, 
kurias sudaro kreditoriai ir skolininkai, 
kurie yra vartotojai, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2008/48/EB 3 straipsnio a 
punkte, taip pat kredito sutarčių, kurias 
sudaro kreditoriai ir verslo skolininkai ir 
kurios užtikrintos gyvenamosios paskirties 
nekilnojamuoju turtu, kuris yra 
pagrindinis verslo skolininko gyvenamasis 
būstas, atveju reikalaujama, kad kredito 
administratorius gautų leidimą ir įsteigtų 
filialą arba patronuojamąją įmonę 
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valstybėje narėje, kurioje jis ketina vykdyti 
veiklą.

Or. en

Pakeitimas 365
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kreditorių ir vartotojų sudarytų 
kredito sutarčių, taip pat kreditorių ir 
verslo skolininkų sudarytų kredito 
sutarčių, užtikrintų gyvenamosios 
paskirties nekilnojamuoju turtu, kuris yra 
pagrindinis verslo skolininko gyvenamasis 
būstas, atveju reikalaujama, kad kredito 
administratorius gautų leidimą ir įsteigtų 
filialą arba patronuojamąją įmonę 
valstybėje narėje, kurioje jis ketina vykdyti 
veiklą.

Or. en

Pakeitimas 366
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kreditorių ir vartotojų sudarytų 
kredito sutarčių atveju reikalaujama, kad 
kredito administratorius gautų leidimą ir 
įsteigtų filialą arba patronuojamąją 
įmonę valstybėje narėje, kurioje jis ketina 
vykdyti veiklą.

Or. en
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Pakeitimas 367
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kreditorių ir vartotojų sudarytų 
kredito sutarčių atveju reikalaujama, kad 
kredito administratorius gautų leidimą ir 
įsteigtų filialą arba patronuojamąją 
įmonę valstybėje narėje, kurioje jis ketina 
vykdyti veiklą.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 368
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei taikoma, filialo, įsteigto 
priimančiojoje valstybėje narėje, adresą;

b) filialo, įsteigto priimančiojoje 
valstybėje narėje, adresą;

Or. en
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Pakeitimas 369
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jei taikoma, įgaliotinio, paskirto 
priimančiojoje valstybėje narėje, tapatybę 
ir adresą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 370
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Kredito administratoriai laikosi 
visų papildomų priimančiosios valstybės 
narės įstatymų ir taisyklių, susijusių su 
skolų išieškojimo veikla, nepriklausomai 
nuo to, kur yra kredito administratoriaus 
būstinė ES.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Kredito administratorius laikosi 
priimančiosios valstybės narės taisyklių, 
susijusių su skolų išieškojimo veikla, 
nepriklausomai nuo to, kur yra jo būstinė 
ES.
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Or. en

Pakeitimas 372
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Kredito administratoriams 
neleidžiama teikti tarpvalstybinių 
paslaugų, susijusių su kredito sutartimis, 
sudarytomis tarp kreditorių ir skolininkų, 
kurie yra vartotojai, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2008/48/EB 3 straipsnio a 
punkte, taip pat susijusių su kredito 
sutartimis, sudarytomis tarp kreditorių ir 
verslo skolininkų, užtikrintomis 
nekilnojamuoju gyvenamosios paskirties 
turtu, kuris yra pagrindinis verslo 
skolininko gyvenamasis būstas. Tokiu 
atveju kredito administratoriams veiklos 
leidimus išduoda ir juos prižiūri valstybės 
narės, kurioje jie faktiškai vykdo veiklą, 
kompetentingos institucijos.

Or. en

Pakeitimas 373
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos tikrintų ir vertintų, ar kredito 
administratorius, teikiantis paslaugas 
priimančiojoje valstybėje narėje, nuolat 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos tikrintų ir vertintų, ar kredito 
administratorius, teikiantis paslaugas 
priimančiojoje valstybėje narėje, nuolat 
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laikosi šios direktyvos reikalavimų. laikosi šios direktyvos 5 ir 5a straipsnių 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 374
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kredito administratoriams 
neleidžiama teikti tarpvalstybinių 
paslaugų, susijusių su kredito sutartimis, 
sudarytomis tarp kreditorių ir vartotojų, 
taip pat susijusių su kredito sutartimis, 
sudarytomis tarp kreditorių ir verslo 
skolininkų, užtikrintomis nekilnojamuoju 
gyvenamosios paskirties turtu, kuris yra 
pagrindinis verslo skolininko gyvenamasis 
būstas. Tokiu atveju kredito 
administratoriams veiklos leidimus 
išduoda ir juos prižiūri valstybės narės, 
kurioje jie faktiškai vykdo veiklą, 
kompetentingos institucijos.

Or. en

Pakeitimas 375
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos galėtų 
patikrinti ir įvertinti, ar kredito 
administratorius, teikiantis paslaugas 
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valstybėje narėje, nuolat laikosi šios 
direktyvos reikalavimų, taip pat kitų 
Sąjungos ir nacionalinių taisyklių, 
taikomų kredito sutarčiai ir jos 
skolininkui.

Or. en

Pakeitimas 376
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kredito administratoriams 
neleidžiama teikti tarpvalstybinių 
paslaugų, susijusių su kredito sutartimis, 
sudarytomis tarp kreditorių ir vartotojų. 
Tokiu atveju kredito administratoriams 
veiklos leidimus išduoda ir juos prižiūri 
valstybės narės, kurioje jie faktiškai vykdo 
veiklą, kompetentingos institucijos.

Or. en

Pakeitimas 377
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kredito administratoriams 
neleidžiama teikti tarpvalstybinių 
paslaugų, susijusių su kredito sutartimis, 
sudarytomis tarp kreditorių ir vartotojų. 
Tokiu atveju kredito administratoriams 
veiklos leidimus išduoda ir juos prižiūri 
valstybės narės, kurioje jie faktiškai vykdo 
veiklą, kompetentingos institucijos.
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Or. en

Pagrindimas

ES paso mechanizmas nėra tinkama priemonė, kai kalbama apie neveiksnias vartotojų 
paskolas. Sunkumų patiriantys vartotojai skolininkai neturėtų susidurti su užsienyje leidimus 
gavusiais ir ten prižiūrimais kredito administratoriais. Tai turėtų didelių neigiamų pasekmių 
pažeidžiamiems vartotojams.

Pakeitimas 378
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos kredito administratorių veiklos 
priimančiojoje valstybėje narėje atžvilgiu 
turėtų priežiūros, tyrimo ir administracinių 
sankcijų ar nuobaudų ir taisomųjų 
priemonių taikymo jiems įgaliojimus.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
buveinės ir priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos kredito 
administratorių veiklos priimančiojoje 
valstybėje narėje atžvilgiu turėtų 
priežiūros, tyrimo ir administracinių 
sankcijų ar nuobaudų ir taisomųjų 
priemonių taikymo jiems įgaliojimus, 
susijusius su pareigomis, išvardytomis 
ankstesnėje dalyje.

Or. en

Pakeitimas 379
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai kredito administratorius, kuris 
turi buveinę arba yra įsisteigęs buveinės 
valstybėje narėje, yra įsteigęs filialą arba 

4. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai kredito administratorius, kuris 
turi buveinę arba yra įsisteigęs buveinės 
valstybėje narėje, yra įsteigęs filialą arba 
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paskyręs įgaliotinį priimančiojoje 
valstybėje narėje, buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos ir 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos glaudžiai 
bendradarbiautų vykdydamos šioje 
direktyvoje nustatytas savo funkcijas ir 
pareigas, visų pirma tame filiale ar to 
įgaliotinio atžvilgiu vykdydamos 
patikrinimus, tyrimus ir patikrinimus 
vietoje.

paskyręs kredito paslaugų teikėją 
priimančiojoje valstybėje narėje, buveinės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
ir priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos glaudžiai 
bendradarbiautų vykdydamos šioje 
direktyvoje nustatytas savo funkcijas ir 
pareigas, visų pirma tame filiale ar to 
kredito paslaugų teikėjo atžvilgiu 
vykdydamos patikrinimus, tyrimus ir 
patikrinimus vietoje.

Or. en

Pakeitimas 380
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos, vykdydamos šioje direktyvoje 
numatytas savo funkcijas ir pareigas, 
prašytų priimančiosios valstybės narės 
kompetentingų institucijų pagalbos 
atliekant priimančiojoje valstybėje narėje 
įsteigto filialo arba paskirto įgaliotinio 
patikrinimą vietoje.

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos, vykdydamos šioje direktyvoje 
numatytas savo funkcijas ir pareigas, 
prašytų priimančiosios valstybės narės 
kompetentingų institucijų pagalbos 
atliekant priimančiojoje valstybėje narėje 
įsteigto filialo arba paskirto įgaliotinio 
patikrinimą vietoje. Filialo arba kredito 
paslaugų teikėjo patikrinimas vietoje 
atliekamas laikantis valstybės narės, 
kurioje patikrinimas vykdomas, teisės.

Or. en

Pakeitimas 381
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 9 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos turi įrodymų, 
kad kredito administratorius, teikiantis 
paslaugas jos teritorijoje pagal 11 straipsnį, 
nevykdo įpareigojimų, nustatytų 
nacionalinėse nuostatose, kuriomis ši 
direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, 
tuos įrodymus jos perduotų buveinės 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms ir paprašytų, kad šios imtųsi 
tinkamų priemonių.

9. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos turi įrodymų, 
kad kredito administratorius, teikiantis 
paslaugas jos teritorijoje pagal 11 straipsnį, 
nesilaiko taikytinų taisyklių ir nevykdo 
įpareigojimų, nustatytų nacionalinėse 
nuostatose, kuriomis ši direktyva 
perkeliama į nacionalinę teisę, tuos 
įrodymus jos perduotų buveinės valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms ir 
paprašytų, kad šios imtųsi tinkamų 
priemonių.

Or. en

Pakeitimas 382
Pedro Marques

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos turi įrodymų, 
kad kredito administratorius, teikiantis 
paslaugas jos teritorijoje pagal 11 straipsnį, 
nevykdo įpareigojimų, nustatytų 
nacionalinėse nuostatose, kuriomis ši 
direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, 
tuos įrodymus jos perduotų buveinės 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms ir paprašytų, kad šios imtųsi 
tinkamų priemonių.

9. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos turi įrodymų, 
kad kredito administratorius, teikiantis 
paslaugas jos teritorijoje pagal 11 straipsnį, 
nevykdo reikalavimų, nustatytų šios 
direktyvos 5 straipsnyje, tuos įrodymus jos 
perduotų buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms ir 
paprašytų, kad šios imtųsi tinkamų 
priemonių.

Or. en

Pakeitimas 383
Pedro Marques

Pasiūlymas dėl direktyvos
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12 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai, informavus buveinės 
valstybės narės kompetentingas 
institucijas, per pagrįstą laiką nesiimama 
adekvačių priemonių, arba nepaisant 
buveinės valstybės narės kompetentingų 
institucijų taikytų priemonių, arba skubos 
atveju kredito administratorius toliau 
nevykdo šioje direktyvoje nustatytų 
įpareigojimų, priimančiosios valstybės 
narės kompetentingos institucijos turėtų 
teisę, nedelsiant informavus buveinės 
valstybės narės kompetentingas 
institucijas, taikyti tinkamas 
administracines sankcijas ar nuobaudas ir 
taisomąsias priemones, kad jos teritorijoje 
būtų užtikrintas šios direktyvos nuostatų 
laikymasis.

11. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai, informavus buveinės 
valstybės narės kompetentingas 
institucijas, per pagrįstą laiką nesiimama 
adekvačių priemonių, arba, nepaisant 
buveinės valstybės narės kompetentingų 
institucijų taikytų priemonių, arba skubos 
atveju, kai reikia nedelsiant imtis veiksmų 
siekiant išvengti didelės grėsmės 
bendriems skolininkų interesams, jei 
kredito administratorius ir toliau pažeidžia 
taikytinas taisykles, be kita ko, nevykdo 
šioje direktyvoje nustatytų įpareigojimų ir 
nesilaiko kitų nacionalinių taisyklių, 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos turėtų teisę, 
nedelsiant informavus buveinės valstybės 
narės kompetentingas institucijas, taikyti 
tinkamas administracines nuobaudas ir 
taisomąsias priemones, kad būtų užtikrintas 
taikytinų taisyklių laikymasis. Be to, 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali uždrausti 
tokiems kredito administratoriams toliau 
vykdyti veiklą toje valstybėje narėje, kol 
buveinės valstybės narės kompetentinga 
institucija priims atitinkamą sprendimą 
arba kredito administratorius imsis 
taisomųjų priemonių. 

Or. en

Pakeitimas 384
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai, informavus buveinės 

11. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai, informavus buveinės 
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valstybės narės kompetentingas 
institucijas, per pagrįstą laiką nesiimama 
adekvačių priemonių, arba nepaisant 
buveinės valstybės narės kompetentingų 
institucijų taikytų priemonių, arba skubos 
atveju kredito administratorius toliau 
nevykdo šioje direktyvoje nustatytų 
įpareigojimų, priimančiosios valstybės 
narės kompetentingos institucijos turėtų 
teisę, nedelsiant informavus buveinės 
valstybės narės kompetentingas 
institucijas, taikyti tinkamas 
administracines sankcijas ar nuobaudas ir 
taisomąsias priemones, kad jos teritorijoje 
būtų užtikrintas šios direktyvos nuostatų 
laikymasis.

valstybės narės kompetentingas 
institucijas, kad per pagrįstą laiką imtasi 
adekvačių priemonių arba nepaisant 
buveinės valstybės narės kompetentingų 
institucijų taikytų priemonių, arba skubos 
atveju kredito administratorius ir toliau 
pažeidžia taikytinas taisykles, be kita ko, 
nevykdo šioje direktyvoje nustatytų 
įpareigojimų, priimančiosios valstybės 
narės kompetentingos institucijos turėtų 
teisę, nedelsiant informavus buveinės 
valstybės narės kompetentingas 
institucijas, taikyti tinkamas 
administracines sankcijas ar nuobaudas ir 
taisomąsias priemones, kad jos teritorijoje 
būtų užtikrintas šios direktyvos nuostatų 
laikymasis. Visų pirma valstybės narės 
užtikrina, kad priimančiosios valstybės 
narės kompetentingos institucijos galėtų 
uždrausti tokiems kredito 
administratoriams vykdyti veiklą toje 
valstybėje narėje, kol buveinės valstybės 
narės kompetentinga institucija priims 
atitinkamą sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 385
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 11 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a. Jei valstybės narės kompetentinga 
institucija mano, kad konkrečiu klausimu 
bendradarbiavimas su kitos valstybės 
narės kompetentingomis institucijomis 
neatitinka šioje direktyvoje nustatytų 
atitinkamų reikalavimų, ji klausimą 
perduoda EBI. Jei buveinės ir 
priimančiosios valstybės narės institucijos 
nesutaria ilgiau kaip 4 mėnesius, tos 
institucijos atideda savo sprendimą ir 
laukia EBI sprendimo, kurį EBI gali 
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priimti pagal Reglamento (ES) Nr. 
1093/2010 19 straipsnio 3 dalį, ir priima 
savo sprendimą vadovaudamosi EBI 
sprendimu. Keturių mėnesių laikotarpis 
laikomas taikinimo laikotarpiu, kaip 
apibrėžta tame reglamente. EBI taip pat 
gali padėti kompetentingoms institucijoms 
pasiekti susitarimą savo iniciatyva pagal 
to reglamento 19 straipsnio 1 dalies antrą 
pastraipą.

Or. en

Pakeitimas 386
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 antraštinės dalies 2 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sunkumų patiriančių vartotojų skolininkų 
teisės ir apsauga

Or. en

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 387
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Restruktūrizavimo priemonės ir 

nuosavybės teisės atėmimas
1. Kreditoriai deda visas pastangas, kad 
išvengtų vartotojų neveiksnių paskolų 
perleidimo trečiosioms šalims. Visų 
pirma, valstybės narės užtikrina, kad 
kreditoriai imtųsi pagrįstų 
restruktūrizavimo priemonių sunkumų 
patiriančių skolininkų atžvilgiu pagal 
Direktyvos 2014/17/ES 28 straipsnį ir EBI 
gaires dėl įsiskolinimo ir nuosavybės 
teisės atėmimo EBA/GL/2015/12.
2. Restruktūrizavimo priemonės gali 
apimti šias nuolaidas vartotojui:
a) visišką ar dalinį kredito sutarties 
refinansavimą;
b) ankstesnių kredito sutarties sąlygų 
pakeitimą, kuris, be kita ko, gali apimti:
i) hipotekos termino pratęsimą,
ii) hipotekos rūšies pakeitimą (pvz., 
pakeičiant hipotekos rūšį, hipoteka, pagal 
kurią mokama pagrindinė skolos dalis ir 
palūkanos, pakeičiama hipoteka, pagal 
kurią mokamos vien palūkanos),
iii) visos įmokos arba jos dalies mokėjimo 
atidėjimą tam tikram laikotarpiui,
iv) palūkanų normos pakeitimą iki tam 
tikros ribos,
v) paskolos grąžinimo sustabdymą.
3. Komisijos įgyvendinimo reglamentu 
(ES) 2015/227 priimta neveiksnių paskolų 
apibrėžtis nedaro poveikio kreditorių 
turimoms restruktūrizavimo pareigoms.
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4. Restruktūrizavimo atveju, kai kreditas 
užtikrintas vartotojo pagrindiniu būstu, 
kreditui grąžinti pakanka kreditoriui ar 
trečiajai šaliai grąžinti arba perleisti 
užstatą arba pajamas, gautas pardavus tą 
užstatą. Direktyvos 2014/17/EB 28 
straipsnio 4 dalis atitinkamai iš dalies 
pakeičiama.

Or. en

Pakeitimas 388
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b straipsnis
Skolos atpirkimas

1. Kai kredito įstaiga ketina perleisti 
kredito sutartį kredito pirkėjui už 
nustatytą kainą, prieš ją perleisdama 
kredito įstaiga leidžia atitinkamiems 
skolininkams, kurie yra vartotojai, atpirkti 
savo skolą už tą pačią kainą arba su 
nedideliu antkainiu, kurį nustatytų 
atitinkamos kompetentingos institucijos. 
Tuo tikslu reikalaujama, kad kredito 
įstaigos atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms atskleistų būtiną informaciją 
apie numatomus sandorius su kredito 
pirkėjais.
2. Valstybės narės užtikrina, kad atpirkti 
būtų galima dalimis.

Or. en

Pakeitimas 389
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl direktyvos
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12 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b straipsnis
Kredito administratorių ir kredito pirkėjų 

elgesio taisyklės
1. Kredito administratoriai ir kredito 
pirkėjai veikia garbingai, su vartotojais 
elgiasi sąžiningai ir gerbia jų privatumą. 
Draudžiama tokia praktika:
a) klaidinančios informacijos teikimas 
vartotojams;
b) priekabiavimas prie vartotojų, įskaitant 
informacijos apie vartotojo skolą 
perdavimą jo darbdaviui, šeimai, 
draugams ir kaimynams;
c) mokesčių ir delspinigių, viršijančių 
išlaidas, tiesiogiai susijusias su skolos 
administravimu, taikymas vartotojams. 
Valstybės narės nustato mokesčių ir 
delspinigių viršutinę ribą, vadovaudamosi 
sąžiningumo, racionalumo ir 
proporcingumo principais.
Ši dalis taip pat taikoma rangos paslaugų 
teikėjams, nurodytiems šios direktyvos 10 
straipsnyje.
2. Valstybės narės turi galimybę toliau 
taikyti esamas nacionalines priemones, 
kuriomis siekiama apsaugoti sunkumų 
patiriančius skolininkus, taip pat priimti 
griežtesnes priemones, pavyzdžiui, 
asmeninio nemokumo priemones, apriboti 
kredito administratorių ir kredito pirkėjų 
veiklą.

Or. en

Pakeitimas 390
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 d straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12d straipsnis
Teisė į teisinį atstovavimą

1. Bet kuriame teismo posėdyje, kuriame 
dalyvauja sunkumų patiriantis 
skolininkas, turi būti atsižvelgta į 
atstovavimo lygiateisiškumo principą, kad 
būtų užtikrintas visapusiškas ir sąžiningas 
bylos nagrinėjimas ir visapusiškas visų 
nagrinėjamų parametrų ir teisinių ginčų 
supratimas.
2. Reikia, kad būtų užtikrintas lygiavertis 
teisinis atstovavimas, kuriuo galėtų 
naudotis visi sunkumų patiriantys 
skolininkai, ir pakankamai iš anksto 
užtikrinta, kad būtų visapusiškai parengti 
visi svarbūs faktai ir išsami informacija, 
kad teisme būtų tinkamai atstovaujama 
kilus ginčui.
3. Prireikus ši paslauga teikiama valstybės 
narės sąskaita, pasitelkiant nemokamą 
teisinę pagalbą ar atitinkamas paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 391
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12e straipsnis
Neteisminiai ginčų sprendimo būdai

Valstybės narės užtikrina, kad vartotojai 
galėtų naudotis nepriklausomais ir 
veiksmingais neteisminio ginčų 
sprendimo mechanizmais. Tie 
mechanizmai apima tiesioginį ginčų 
sprendimą ir alternatyvų ginčų 
sprendimą.
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Or. en

Pakeitimas 392
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
-13 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-13 straipsnis
Restruktūrizavimo priemonės

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
kreditoriai, prieš perleisdami kreditoriaus 
teises pagal kredito sutartį arba kredito 
sutartį, deramai dėtų visas pastangas, kad, 
jei tikslinga, be Direktyvos 2014/17/ES 28 
straipsnyje numatytų priemonių, būtų 
papildomai taikomos pagrįstos ir 
perspektyvios restruktūrizavimo 
priemonės, kai kredito sutartį sudariusiam 
skolininkui kyla mokėjimo sunkumų.
2. Pagal restruktūrizavimo priemones 
pirmenybė teikiama vartotojams ir jos 
apima šias galimas priemones, apie kurias 
standartine forma pranešama mokėjimo 
sunkumų patiriantiems skolininkams, 
remiantis galimybių jas taikyti vertinimu:
a) galimybes gauti dalinį kredito sutarties 
refinansavimą;
b) galimybes pakeisti ankstesnes kredito 
sutarties sąlygas skolininko naudai, 
įskaitant, inter alia:
i) paskolos termino pratęsimą;
ii) paskolos rūšies pakeitimą;
iii) visos įmokos arba jos dalies mokėjimo 
atidėjimą tam tikram laikotarpiui;
iv) palūkanų normos pakeitimą iki tam 
tikros ribos, paskolos grąžinimo 
sustabdymą ir lengvatinį laikotarpį;
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v) dalinį grąžinimą ir skolos atpirkimą;
vi) valiutos konvertavimą;
vii) dalinį atleidimą nuo skolos ir skolos 
konsolidavimą.
3. Kredito sutartys pripažįstamos 
neveiksniomis nedarant poveikio 
kreditoriui taikomiems restruktūrizavimo 
reikalavimams.
4. Kredito įstaigos ir kiti kreditoriai 
kompetentingoms institucijoms kasmet 
pateikia ataskaitą, kurioje apibendrinama 
jų pagrįsta restruktūrizavimo politika ir 
procesai, įskaitant procedūras, kuriomis 
siekiama kuo anksčiau nustatyti 
mokėjimo sunkumų patiriančius 
skolininkus. Ataskaitoje pateikiamas 
skolininkų, pasinaudojusių 
restruktūrizavimo priemonėmis, skaičius 
ir restruktūrizavimo priemonių, kurios 
galiojo praėjusiais metais, sąlygų 
santrauka. Valdymo organas turėtų 
patvirtinti šią informaciją prieš ją 
pateikdamas kompetentingoms 
institucijoms.
5. EBI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektą, kuriame išsamiai 
nustato:
i) 2 dalyje nurodytas restruktūrizavimo 
priemones ir galimybių jas taikyti 
vertinimą;
ii) 2 dalyje nurodyto mokėjimo sunkumų 
patiriančio skolininko apibrėžtį;
iii) 4 dalyje nurodytų ataskaitų turinį.
EBI tuos techninių reguliavimo standartų 
projektus pateikia Komisijai ne vėliau 
kaip ... [vieni metai po direktyvos 
įsigaliojimo dienos]. Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

Or. en
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Pakeitimas 393
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
-13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-13a straipsnis
Reikalavimai kreditoriams prieš 

perleidžiant kreditoriaus teises pagal 
kredito sutartį arba pačią kredito sutartį

Valstybė narė reikalauja, kad kreditoriai 
negalėtų perleisti veiksnios kredito 
sutarties be kredito sutartį sudariusio 
skolininko sutikimo.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
sudarydamas sutartį dėl kredito sutarties 
perleidimo kreditorius kredito pirkėjui 
pateiktų visą būtiną informaciją, kad 
kredito pirkėjas galėtų įvertinti tos kredito 
sutarties vertę ir tos sutarties vertės 
susigrąžinimo tikimybę.

1. Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
sudarydamas sutartį dėl kreditoriaus teisių 
pagal neveiksnią kredito sutartį arba 
pačios neveiksnios kredito sutarties 
perleidimo kreditorius kredito pirkėjui 
pateiktų būtiną informaciją apie 
kreditoriaus teises pagal neveiksnią 
kredito sutartį arba pačią neveiksnią 
kredito sutartį ir, jei taikoma, apie užstatą, 
kad tas kredito pirkėjas galėtų įvertinti 
kreditoriaus teisių pagal neveiksnią 
kredito sutartį arba pačios neveiksnios 
kredito sutarties vertę ir tos sutarties vertės 
susigrąžinimo tikimybę, sykiu 
užtikrindamas kreditoriaus pateiktos 
informacijos apsaugą ir verslo duomenų 
konfidencialumą.
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Or. en

Pakeitimas 395
Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
sudarydamas sutartį dėl kredito sutarties 
perleidimo kreditorius kredito pirkėjui 
pateiktų visą būtiną informaciją, kad 
kredito pirkėjas galėtų įvertinti tos kredito 
sutarties vertę ir tos sutarties vertės 
susigrąžinimo tikimybę.

1. Valstybės narės tiek, kiek galima 
pagrįstai tikėtis gauti ar palengvinti tokios 
informacijos platinimą, užtikrina, kad 
prieš sudarydamas sutartį dėl kredito 
sutarties perleidimo kreditorius kredito 
pirkėjui pateiktų visą būtiną informaciją, 
kad kredito pirkėjas galėtų įvertinti tos 
kredito sutarties vertę ir tos sutarties vertės 
susigrąžinimo tikimybę.

Or. en

Pakeitimas 396
Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
kredito įstaiga arba kredito įstaigos 
patronuojamoji įmonė, kuri kredito sutartį 
perleidžia kredito pirkėjui, kompetentingas 
institucijas, paskirtas pagal šios direktyvos 
20 straipsnio 3 dalį ir Direktyvos 
2013/36/ES39 4 straipsnį, informuotų apie:

2. Kas pusmetį valstybės narės 
reikalauja, kad kredito įstaigos, 
perleidžiančios kreditoriaus teises pagal 
neveiksnią kredito sutartį arba pačias 
neveiksnias kredito sutartis kredito 
pirkėjui, kiekvieno perleidimo atveju 
informuotų kompetentingas institucijas, 
paskirtas pagal šios direktyvos 20 
straipsnio 3 dalį ir Direktyvos 
2013/36/ES39 4 straipsnį, apie kredito 
pirkėjo juridinio asmens identifikatorių 
arba, jei indikatorius nenurodytas, 
pateiktų:

i) kredito pirkėjo arba pirkėjo valdymo 
arba administravimo organo narių ir 
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asmenų, turinčių kvalifikuotąsias akcijų 
paketo dalis, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 36 
punkte, tapatybės duomenis ir
ii) pirkėjo adresą.
Be to, kredito įstaiga informuoja bent 
apie:

_________________ _________________
39 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito 
įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios 
kredito įstaigų ir investicinių įmonių 
priežiūros, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos 
direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB 
(OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

39 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito 
įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios 
kredito įstaigų ir investicinių įmonių 
priežiūros, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos 
direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB 
(OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

Or. en

Pakeitimas 397
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Kredito pirkėjams taikoma nacionalinė 

teisė
Kredito pirkėjui, vykdančiam veiklą 
valstybėje narėje, pagal šią direktyvą 
taikomi valstybės narės nacionalinėje 
teisėje nustatyti apribojimai ir 
reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 398
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EBI parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektus, 
kuriuose nustato formatus, kuriais 
kreditoriai, kurie yra kredito įstaigos, turi 
naudotis 13 straipsnio 1 dalyje nurodytai 
informacijai teikti, kad kredito pirkėjams 
pateiktų išsamią informaciją apie savo 
kredito pozicijas bankinėje knygoje ir būtų 
galima atlikti kredito sutarties patikrą, 
išsamų finansinį patikrinimą ir įvertinimą.

1. EBI parengia gairių projektą, 
kuriame nustato formatus, kuriais 
kreditoriai, kurie yra kredito įstaigos, gali 
naudotis 13 straipsnio 1 dalyje nurodytai 
informacijai teikti, kad kredito pirkėjams 
pateiktų išsamią informaciją apie savo 
kredito pozicijas bankinėje knygoje ir būtų 
galima atlikti kredito sutarties ar 
kreditoriaus teisių patikrą, išsamų 
finansinį patikrinimą ir įvertinimą. Gairių 
projekte EBI nurodo, kuriuos minimalių 
duomenų laukelius, susijusius su 
neveiksniomis kredito sutartimis ar 
kreditoriaus teisėmis, reikia užpildyti, kad 
būtų įvykdyti 13 straipsnio 1 dalyje 
nurodyti informacijos reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Neveiksnių paskolų formos nėra privalomos ir jų nėra priežiūros ataskaitų teikimo 
reikalavimuose, yra tik gairės.

Pakeitimas 399
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EBI parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektus, 
kuriuose nustato formatus, kuriais 
kreditoriai, kurie yra kredito įstaigos, turi 
naudotis 13 straipsnio 1 dalyje nurodytai 
informacijai teikti, kad kredito pirkėjams 
pateiktų išsamią informaciją apie savo 
kredito pozicijas bankinėje knygoje ir būtų 
galima atlikti kredito sutarties patikrą, 
išsamų finansinį patikrinimą ir įvertinimą.

1. EBI parengia gaires, kuriose 
nustato formatus, kuriais kreditoriai, kurie 
yra kredito įstaigos, gali naudotis 13 
straipsnio 1 dalyje nurodytai informacijai 
teikti, kad kredito pirkėjams pateiktų 
išsamią informaciją apie savo kredito 
pozicijas bankinėje knygoje ir būtų galima 
atlikti kredito sutarties patikrą, išsamų 
finansinį patikrinimą ir įvertinimą.
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Or. en

Pakeitimas 400
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EBI parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose 
nustato formatus, kuriais kreditoriai, kurie 
yra kredito įstaigos, turi naudotis 13 
straipsnio 1 dalyje nurodytai informacijai 
teikti, kad kredito pirkėjams pateiktų 
išsamią informaciją apie savo kredito 
pozicijas bankinėje knygoje ir būtų galima 
atlikti kredito sutarties patikrą, išsamų 
finansinį patikrinimą ir įvertinimą.

1. EBI parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose 
nustato formatus, kuriais kreditoriai, kurie 
yra kredito įstaigos, turi naudotis 13 
straipsnio 1 dalyje nurodytai informacijai 
teikti, kad kredito pirkėjams pateiktų 
išsamią informaciją apie savo kredito 
pozicijas bankinėje knygoje ir būtų galima 
atlikti kreditoriaus teisių pagal neveiksnią 
kredito sutartį arba pačios neveiksnios 
kredito sutarties patikrą, išsamų finansinį 
patikrinimą ir įvertinimą. Techniniuose 
įgyvendinimo standartuose EBI nurodo, 
kuriuos dokumento laukelius, susijusius 
su kreditoriaus teisėmis pagal neveiksnią 
kredito sutartį arba pačia neveiksnia 
kredito sutartimi, reikia užpildyti, kad 
būtų įvykdyti 13 straipsnio 1 dalyje 
nurodyti informacijos reikalavimai, kurie 
kredito įstaigoms taikomi proporcingai, 
atsižvelgiant į jų dydį ir sudėtingumą. 

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EBI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus pateikia Komisijai iki 
[2018 m. gruodžio 31 d.]

Išbraukta.
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Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti 1 dalyje nurodytus techninius 
įgyvendinimo standartus pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1093/201040 15 straipsnį.

Išbraukta.

_________________
40 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos 
priežiūros institucija (Europos 
bankininkystės institucija), iš dalies 
keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir 
panaikinamas Komisijos sprendimas 
2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, 
p. 12).

Or. en

Pakeitimas 403
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 17 
straipsnio 1 dalyje nurodytas kredito 
pirkėjo atstovas paskirtų Sąjungoje 
įsteigtą kredito įstaigą arba Sąjungoje 
įsteigtą jos patronuojamąją įmonę arba 
veiklos leidimą turintį kredito 
administratorių, kurie vykdytų kredito 
administravimo veiklą, susijusią su 

1. Valstybės narės užtikrina tiesioginį 
jų jurisdikcijos teritorijoje veikiančių 
kredito pirkėjų reguliavimą, 
užtikrindamos, kad nacionalinės 
kompetentingos institucijos būtų įgaliotos 
prižiūrėti kredito pirkėjus, atlikti tyrimus 
ir taikyti jiems sankcijas.
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kredito sutartimis, sudarytomis su 
vartotojais.

Or. en

Pakeitimas 404
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito pirkėjui nebūtų taikomi jokie 
papildomi reikalavimai dėl kredito 
sutarčių pirkimo, išskyrus reikalavimus, 
kurie numatyti nacionalinėse priemonėse, 
kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši 
direktyva.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 405
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito pirkėjui nebūtų taikomi jokie 
papildomi reikalavimai dėl kredito 
sutarčių pirkimo, išskyrus reikalavimus, 
kurie numatyti nacionalinėse priemonėse, 
kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši 
direktyva.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 406
Ernest Urtasun
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito pirkėjui nebūtų taikomi jokie 
papildomi reikalavimai dėl kredito 
sutarčių pirkimo, išskyrus reikalavimus, 
kurie numatyti nacionalinėse priemonėse, 
kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši 
direktyva.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkami Sąjungos ir nacionalinės teisės 
aktai, reglamentuojantys visų pirma 
sutarčių vykdymo užtikrinimą, vartotojų 
apsaugą, skolininkų teises, ir baudžiamoji 
teisė ir toliau būtų taikomi kredito 
pirkėjui po to, kai jam perleidžiamos 
kreditoriaus teisės pagal kredito sutartį 
arba pati kredito sutartis. Kreditoriaus 
teisių pagal kredito sutartį arba pačios 
kredito sutarties perleidimas kredito 
pirkėjui nedaro poveikio pagal Sąjungos 
ir nacionalinę teisę vartotojams ir kitiems 
skolininkams suteikiamos apsaugos 
lygiui.

Or. en

Pakeitimas 407
Pedro Marques

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito pirkėjui nebūtų taikomi jokie 
papildomi reikalavimai dėl kredito sutarčių 
pirkimo, išskyrus reikalavimus, kurie 
numatyti nacionalinėse priemonėse, 
kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši 
direktyva.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito pirkėjui nebūtų taikomi jokie 
papildomi administraciniai reikalavimai 
dėl kreditoriaus teisių pagal neveiksnias 
kredito sutartis arba pačių neveiksnių 
kredito sutarčių pirkimo, išskyrus 
reikalavimus, kurie numatyti nacionalinėse 
priemonėse, kuriomis į nacionalinę teisę 
perkeliama ši direktyva, vartotojų 
apsaugos teisėje arba galiojančioje 
sutarčių teisėje. Valstybės narės užtikrina, 
kad atitinkami Sąjungos ir nacionalinės 
teisės aktai, reglamentuojantys visų pirma 
sutarčių vykdymo užtikrinimą, vartotojų 
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apsaugą, skolininkų teises, kredito 
išdavimą, banko informacijos slaptumo 
taisykles, ir baudžiamoji teisė ir toliau 
būtų taikomi kredito pirkėjui po to, kai 
jam perleidžiamos kreditoriaus teisės 
pagal kredito sutartį arba pati kredito 
sutartis. Kreditoriaus teisių pagal kredito 
sutartį arba pačios kredito sutarties 
perleidimas kredito pirkėjui nedaro 
poveikio pagal Sąjungos ir nacionalinę 
teisę vartotojams ir kitiems skolininkams 
suteikiamos apsaugos lygiui.

Or. en

Pakeitimas 408
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito pirkėjui nebūtų taikomi jokie 
papildomi reikalavimai dėl kredito sutarčių 
pirkimo, išskyrus reikalavimus, kurie 
numatyti nacionalinėse priemonėse, 
kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši 
direktyva.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito pirkėjui taikomi visi papildomi 
reikalavimai dėl kredito sutarčių pirkimo, 
išskyrus reikalavimus, kurie numatyti 
nacionalinėse priemonėse, kuriomis į 
nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva.

Or. en

Pakeitimas 409
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito pirkėjas arba atitinkamais atvejais 
paskirtasis kredito administratorius po to, 
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kai jam perleidžiamos kreditoriaus teisės 
pagal kredito sutartį arba pati kredito 
sutartis, prisiimtų visus atitinkamus 
informacijos ir pranešimų nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 410
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva neturi poveikio 
nacionaliniams įgaliojimams, susijusiems 
su kredito registrais, įskaitant įgaliojimus 
reikalauti informacijos iš kredito pirkėjų 
apie kreditoriaus teises pagal kredito 
sutartį arba pačią kredito sutartį ir jos 
vykdymą.

Or. en

Pakeitimas 411
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Ši direktyva nedaro poveikio 
valstybių narių įstatymams, kuriais 
išplečiama direktyvos taikymo sritis arba 
nustatomi papildomi reikalavimai kredito 
pirkėjams.

Or. en
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Pakeitimas 412
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis Išbraukta.
Kredito pirkėjų, kurie nėra įsisteigę 
Sąjungoje, atstovas
1. Valstybės narės nustato, kad, susitarus 
dėl kredito sutarties perleidimo, kredito 
pirkėjas, kuris neturi buveinės arba nėra 
įsisteigęs Sąjungoje, raštu paskirtų 
atstovą, kuris turi buveinę arba yra 
įsisteigęs Sąjungoje.
2. Visais su nuolatiniu šios direktyvos 
laikymusi susijusiais klausimais 
kompetentingos institucijos, be kredito 
pirkėjo arba vietoje jo, kreipiasi į 1 dalyje 
nurodytą atstovą ir jis yra visiškai 
atsakingas už kredito pirkėjo įpareigojimų 
pagal nacionalines nuostatas, kuriomis ši 
direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, 
vykdymą.

Or. en

Pakeitimas 413
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito pirkėjas arba, kai taikoma, pagal 17 
straipsnį paskirtas jo atstovas valstybės 
narės, kurioje kredito pirkėjas arba, kai 
taikoma, jo atstovas turi buveinę arba yra 
įsisteigęs, kompetentingoms institucijoms 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito pirkėjas, subjektai arba, kai 
taikoma, pagal 17 straipsnį paskirtas jo 
atstovas laikytųsi tų pačių taisyklių ir kad 
tai būtų taikoma tiek specializuotiems 
kredito administratoriams, tiek bankinėms 



PE645.006v01-00 128/154 AM\1195240LT.docx

LT

praneštų, kad ketina tiesiogiai užtikrinti 
kredito sutarties vykdymą, pateikdamas šią 
informaciją:

įstaigoms. Be to, jis turi pranešti 
kompetentingoms institucijoms valstybės 
narės, kurioje kredito pirkėjas arba, kai 
taikoma, jo atstovas turi buveinę arba yra 
įsisteigęs, kad ketina tiesiogiai užtikrinti 
kredito sutarties vykdymą, pateikdamas šią 
informaciją:

Or. en

Pakeitimas 414
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito pirkėjas arba, kai taikoma, pagal 
17 straipsnį paskirtas jo atstovas valstybės 
narės, kurioje kredito pirkėjas arba, kai 
taikoma, jo atstovas turi buveinę arba yra 
įsisteigęs, kompetentingoms institucijoms 
praneštų, kad ketina tiesiogiai užtikrinti 
kredito sutarties vykdymą, pateikdamas šią 
informaciją:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito pirkėjas valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms praneštų, 
kad ketina tiesiogiai užtikrinti kredito 
sutarties vykdymą, pateikdamas šią 
informaciją:

Or. en

Pakeitimas 415
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
kredito pirkėjas arba, kai taikoma, pagal 
17 straipsnį paskirtas jo atstovas, 
perleidžiantis kredito sutartį kitam kredito 
pirkėjui, 18 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
kompetentingas institucijas informuotų 
apie perleidimą, naujojo kredito pirkėjo ir, 

1. Kai kredito pirkėjas perleidžia 
kreditoriaus teises pagal neveiksnią 
kredito sutartį arba pačias neveiksnias 
kredito sutartis kitam kredito pirkėjui, 
valstybės narės reikalauja, kad kiekvieno 
perleidimo atveju paskirtas kredito 
administratorius kas ketvirtį informuotų 
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kai taikoma, pagal 17 straipsnį paskirto jo 
atstovo tapatybę ir adresą.

buveinės valstybės narės kompetentingas 
institucijas apie naujojo kredito pirkėjo 
juridinio asmens identifikatorių arba, jei 
identifikatorius nenurodytas, pateiktų:
i) naujojo kredito pirkėjo arba naujojo 
pirkėjo valdymo arba administravimo 
organo narių ir asmenų, turinčių 
kvalifikuotąsias akcijų paketo dalis, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 36 
punkte, tapatybės duomenis ir
ii) naujojo pirkėjo adresą.
Be to, kredito pirkėjas pateikia 
apibendrinto lygmens informaciją bent 
apie:
a) bendrą neapmokėtą perleistų 
kreditoriaus teisių pagal neveiksnias 
kredito sutartis arba pačių neveiksnių 
kredito sutarčių portfelio sumą;
b) perleistų kreditoriaus teisių pagal 
neveiksnias kredito sutartis arba pačių 
neveiksnių kredito sutarčių skaičių ir 
dydį;
c) tai, ar perleidimas apima kreditoriaus 
teises pagal neveiksnias kredito sutartis 
arba neveiksnias kredito sutartis, kurios 
sudarytos su vartotojais, ir turto, kuriuo 
tos sutartys užtikrinamos, rūšį, jei 
taikoma.

Or. en

Pakeitimas 416
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės reikalauja, kad 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
viešai skelbtų informaciją apie kredito 
įstaigos sudarytų kredito sutarčių 
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perleidimą kredito pirkėjui arba jų 
perleidimą iš vieno kredito pirkėjo kitam, 
įskaitant naujo kredito pirkėjo ir, kai 
taikoma, jo atstovo, paskirto pagal 17 
straipsnį, tapatybę ir adresą. 

Or. en

Pakeitimas 417
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito administratoriai ir, kai taikoma, 
kredito paslaugų teikėjai, kuriems perduota 
veikla pagal 10 straipsnį, nuolat laikytųsi 
nacionalinių nuostatų, kuriomis ši 
direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, ir 
kad buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos, siekdamos 
vertinti nuolatinį tų nuostatų laikymąsi, 
vykdytų tinkamą tos veiklos priežiūrą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kredito administratoriai, kredito pirkėjai ir, 
kai taikoma, kredito paslaugų teikėjai, 
kuriems perduota veikla pagal 10 straipsnį, 
nuolat laikytųsi nacionalinių nuostatų, 
kuriomis ši direktyva perkeliama į 
nacionalinę teisę, ir kad buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos, 
siekdamos vertinti nuolatinį tų nuostatų 
laikymąsi, vykdytų tinkamą tos veiklos 
priežiūrą.

Or. en

Pakeitimas 418
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė, kurioje kredito 
pirkėjai arba, kai taikoma, pagal 17 
straipsnį paskirtas jų atstovas turi buveinę 
arba yra įsisteigę, užtikrina, kad 1 dalyje 
nurodytos kompetentingos institucijos 
būtų atsakingos už 15–19 straipsniuose 
nustatytų įpareigojimų kredito pirkėjams 

Išbraukta.
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arba, jei taikoma, pagal 17 straipsnį 
paskirtiems jų atstovams vykdymo 
priežiūrą.

Or. en

Pakeitimas 419
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
buveinės valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms, paskirtoms pagal 20 
straipsnio 3 dalį, būtų suteikti visi 
priežiūros, tyrimo ir sankcijų taikymo 
įgaliojimai, būtini šioje direktyvoje 
nustatytoms jų funkcijoms ir pareigoms 
vykdyti, įskaitant:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
buveinės ir priimančiosios valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms, paskirtoms 
pagal 20 straipsnio 3 dalį, būtų suteikti visi 
priežiūros, tyrimo ir sankcijų taikymo 
įgaliojimai, būtini šioje direktyvoje 
nustatytoms jų funkcijoms ir pareigoms 
vykdyti, įskaitant bent:

Or. en

Pakeitimas 420
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įgaliojimus uždrausti tam tikrą 
veiklą;

Or. en

Pakeitimas 421
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Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) įgaliojimą reikalauti, kad kredito 
administratorius nušalintų savo valdymo 
ar administravimo organo narius, jei jie 
neatitinka 5 straipsnio 1 dalies b punkte ir 
5a straipsnyje nustatytų reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 422
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) įgaliojimą reikalauti, kad kredito 
administratoriai pakeistų arba atnaujintų 
kredito administratoriaus vidaus valdymo 
tvarką ir vidaus kontrolės mechanizmus, 
siekiant veiksmingai užtikrinti, kad būtų 
gerbiamos skolininko teisės pagal kredito 
sutartį reglamentuojančius teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 423
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies e c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) įgaliojimą reikalauti, kad kredito 
administratoriai pakeistų arba atnaujintų 
savo patvirtintą tvarką, kad būtų 
užtikrinamas sąžiningas ir rūpestingas 
elgesys su skolininkais ir tinkamas jų 
skundų registravimas ir nagrinėjimas;

Or. en

Pakeitimas 424
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies e d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ed) įgaliojimą reikalauti pateikti 
išsamesnę informaciją apie perleistas 
kreditoriaus teises pagal kredito sutartis 
arba pačias kredito sutartis;

Or. en

Pakeitimas 425
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies e e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ee) įgaliojimą peržiūrėti pagrįstą 
restruktūrizavimo politiką ir procesus, 
nurodytus -13 straipsnyje;

Or. en
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Pakeitimas 426
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos bent kartą per metus įvertintų, 
ar kredito administratorius įgyvendina 5 
straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose 
nustatytus reikalavimus.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos bent kartą per metus įvertintų, 
ar kredito administratorius įgyvendina 5 
straipsnio 1 dalies b–ee punktuose 
nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 427
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato taisykles, 
kuriomis yra nustatomos tinkamos 
administracinės nuobaudos ir taisomosios 
priemonės, taikomos bent šiais atvejais, 
kai:

1. Nedarant poveikio valstybių narių 
teisei nustatyti baudžiamąsias sankcijas, 
valstybės narės nustato taisykles, kuriomis 
yra nustatomos tinkamos administracinės 
nuobaudos ir taisomosios priemonės, 
taikomos bent šiais atvejais, kai:

Or. en

Pakeitimas 428
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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a) kredito administratorius nesudaro 
veiklos rangos susitarimo arba jį sudaro 
pažeisdamas nuostatas, kuriomis į 
nacionalinę teisę perkeliamas 10 straipsnis, 
arba kredito paslaugų teikėjas, kuriam 
perduotos funkcijos, šiurkščiai pažeidžia 
taikomas teisės normas, įskaitant 
nacionalinės teisės aktus, kuriais ši 
direktyva perkeliama į nacionalinę teisę;

a) kredito administratorius nesilaiko 
reikalavimo, nustatyto nacionalinėse 
priemonėse, kuriomis į nacionalinę teisę 
perkeliamas šios direktyvos 9 straipsnis, 
arba sudaro veiklos rangos susitarimą 
pažeisdamas nuostatas, kuriomis į 
nacionalinę teisę perkeliamas 10 straipsnis, 
arba kredito paslaugų teikėjas, kuriam 
perduotos funkcijos, šiurkščiai pažeidžia 
taikomas teisės normas, įskaitant 
nacionalinės teisės aktus, kuriais ši 
direktyva perkeliama į nacionalinę teisę;

Or. en

Pakeitimas 429
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kredito administratoriaus valdymo 
priemonės ir vidaus kontrolės mechanizmai 
neužtikrina skolininko teisių ir asmens 
duomenų apsaugos taisyklių laikymosi;

b) kredito pirkėjo arba kredito 
administratoriaus valdymo priemonės ir 
vidaus kontrolės mechanizmai neužtikrina 
skolininko teisių ir asmens duomenų 
apsaugos taisyklių laikymosi;

Or. en

Pakeitimas 430
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kredito administratoriaus politika 
yra nepakankama, kad būtų galima 
tinkamai elgtis su skolininkais, kaip 
nustatyta 5 straipsnio 1 dalies d punkte;

c) kredito administratoriaus arba 
kredito pirkėjo politika yra nepakankama, 
kad būtų galima tinkamai elgtis su 
skolininkais, kaip nustatyta 5 straipsnio 1 
dalies d punkte;
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Or. en

Pakeitimas 431
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kredito administratoriaus politika 
yra nepakankama, kad būtų galima 
tinkamai elgtis su skolininkais, kaip 
nustatyta 5 straipsnio 1 dalies d punkte;

c) kredito pirkėjo arba kredito 
administratoriaus politika yra 
nepakankama, kad būtų galima tinkamai 
elgtis su skolininkais, kaip nustatyta 5 
straipsnio 1 dalies d punkte;

Or. en

Pakeitimas 432
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kredito administratoriaus vidaus 
procedūrose nenumatyta registruoti ir 
nagrinėti skolininkų skundų pagal 
įpareigojimus, nustatytus nacionalinėse 
priemonėse, kuriomis ši direktyva 
perkeliama į nacionalinę teisę;

d) kredito pirkėjo arba kredito 
administratoriaus vidaus procedūrose 
nenumatyta registruoti ir nagrinėti 
skolininkų skundų pagal įpareigojimus, 
nustatytus nacionalinėse priemonėse, 
kuriomis ši direktyva perkeliama į 
nacionalinę teisę;

Or. en

Pakeitimas 433
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) kredito įstaiga nepateikia 
informacijos, nurodytos nacionalinėse 
priemonėse, kuriomis į nacionalinę teisę 
perkeliamas šios direktyvos 13 straipsnis, 
tik vieną kartą ir po to, kai užbaigiamas 
kredito sutarties perleidimas;

Or. en

Pakeitimas 434
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) kredito pirkėjas nesilaiko 
reikalavimų, nustatytų nacionalinėse 
priemonėse, kuriomis į nacionalinę teisę 
perkeliamas šios direktyvos -13 straipsnis;

Or. en

Pakeitimas 435
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) kredito pirkėjas nesilaiko veiklos 
vykdymo reikalavimų, nustatytų 
nacionalinėse priemonėse, kuriomis į 
nacionalinę teisę perkeliamas šios 
direktyvos 6a straipsnis;

Or. en
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Pakeitimas 436
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) kredito įstaiga nepateikia 
informacijos, nurodytos nacionalinėse 
priemonėse, kuriomis į nacionalinę teisę 
perkeliamas šios direktyvos 13 straipsnis;

Or. en

Pakeitimas 437
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies g d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gd) kredito įstaiga nesilaiko 
reikalavimų, nustatytų nacionalinėse 
priemonėse, kuriomis į nacionalinę teisę 
perkeliamas šios direktyvos -13 straipsnis;

Or. en

Pakeitimas 438
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies g e punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ge) kredito institucija nesilaiko veiklos 
vykdymo reikalavimų, nustatytų 
nacionalinėse priemonėse, kuriomis į 
nacionalinę teisę perkeliamas šios 
direktyvos 6a straipsnis;

Or. en

Pakeitimas 439
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies g f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gf) kredito administratorius leidžia 
vienam ar daugiau asmenų, 
neatitinkančių 5 straipsnio 1 dalies b 
punkte nustatytų reikalavimų, tapti jo 
valdymo ar administravimo organo nariu 
arba juo likti;

Or. en

Pakeitimas 440
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies g g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gg) kredito administratorius nesilaiko 
reikalavimo, nustatyto nacionalinėse 
priemonėse, kuriomis į nacionalinę teisę 
perkeliamas šios direktyvos 35 straipsnis;

Or. en
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Pakeitimas 441
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies g h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gh) kredito administratorius arba 
kredito paslaugų teikėjas nesilaiko veiklos 
vykdymo reikalavimų, nustatytų 
nacionalinėse priemonėse, kuriomis į 
nacionalinę teisę perkeliamas šios 
direktyvos 6a straipsnis;

Or. en

Pakeitimas 442
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) leidimo vykdyti kredito 
administratoriaus veiklą panaikinimą;

a) (Tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 443
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 4. Valstybės narės užtikrina, kad 



AM\1195240LT.docx 141/154 PE645.006v01-00

LT

nustatydamos administracinių nuobaudų ar 
kitų taisomųjų priemonių rūšį ir 
administracinių piniginių nuobaudų dydį 
kompetentingos institucijos atitinkamais 
atvejais atsižvelgtų į visas šias aplinkybes:

nustatydamos administracinių nuobaudų ar 
kitų taisomųjų priemonių rūšį ir 
administracinių piniginių nuobaudų dydį 
kompetentingos institucijos atsižvelgtų į 
susijusias aplinkybes, įskaitant šias:

Or. en

Pakeitimas 444
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai 1 dalyje nurodyti atvejai 
taikomi juridiniams asmenims, valstybės 
narės taip pat užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos 2 dalyje 
nurodytas administracines nuobaudas ir 
taisomąsias priemones taikytų valdymo ar 
administravimo organo nariams ir kitiems 
asmenims, kurie pagal nacionalinę teisę yra 
atsakingi už pažeidimą.

5. Valstybės narės taip pat užtikrina, 
kad kompetentingos institucijos 2 dalyje 
nurodytas administracines nuobaudas ir 
taisomąsias priemones taikytų valdymo ar 
administravimo organo nariams ir kitiems 
asmenims, kurie pagal nacionalinę teisę yra 
atsakingi už pažeidimą.

Or. en

Pakeitimas 445
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
priimdamos sprendimą taikyti šio 
straipsnio 2 dalyje nustatytas 
administracines nuobaudas arba 
taisomąsias priemones kompetentingos 
institucijos atitinkamam kredito 
administratoriui, kredito pirkėjui arba, kai 
taikoma, pagal 17 straipsnį paskirtam jos 

6. Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
priimdamos sprendimą taikyti šio 
straipsnio 2 dalyje nustatytas 
administracines nuobaudas arba 
taisomąsias priemones kompetentingos 
institucijos atitinkamam kredito 
administratoriui arba kredito pirkėjui 
suteiktų galimybę būti išklausytam. Prieš 
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atstovui suteiktų galimybę būti 
išklausytam.

priimdama bet kokį sprendimą, 
kompetentinga institucija raštu praneša 
administratoriui ir suinteresuotiems 
kreditoriams apie tokią procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 446
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis
Kredito administratorių ir kredito pirkėjų 

elgesio taisyklės
1. Kredito administratoriai ir kredito 
pirkėjai veikia garbingai, su vartotojais 
elgiasi sąžiningai ir gerbia jų privatumą.
2. Draudžiama tokia praktika: 
a) klaidinančios informacijos teikimas 
vartotojams;
b) priekabiavimas prie vartotojų, įskaitant 
informacijos apie vartotojo skolą 
perdavimą jo darbdaviui, šeimai, 
draugams ir kaimynams; 
c) mokesčių ir delspinigių, viršijančių 
išlaidas, tiesiogiai susijusias su skolos 
administravimu, taikymas vartotojams.
Valstybės narės nustato iii papunktyje 
nurodytų mokesčių ir delspinigių 
viršutinę ribą, vadovaudamosi 
sąžiningumo, racionalumo ir 
proporcingumo principais. 

Or. en

Pakeitimas 447
Ernest Urtasun
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 448
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 straipsnis Išbraukta.
Vykdymo užtikrinimas
1. Valstybės narės užtikrina, kad užstatas 
galėtų būti realizuotas naudojant šį 
pagreitinto neteisminio užstato 
realizavimo mechanizmą.
2.
Valstybės narės numato bent vieną iš 
toliau nurodytų būdų arba juos abu, kad 
būtų galima realizuoti užstatą, kaip 
nurodyta 1 dalyje, kiekvienos rūšies 
užtikrinimo teisės ir užstato atžvilgiu:
a) viešąjį aukcioną;
b) privatųjį pardavimą.
Dėl kiekvieno iš šių būdų valstybės narės 
gali nustatyti, kad atitinkamais atvejais 
būtų skiriamas notaras, antstolis ar kitas 
valstybės pareigūnas siekiant užtikrinti 
veiksmingą ir greitą pardavimo pajamų 
paskirstymą ir užstato perleidimą įgijėjui 
arba apsaugoti skolininko teises.
3. Tais atvejais, kai valstybės narės 
nustato, kad neteisminio vykdymo 
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užtikrinimo procedūra yra vykdoma turtą 
nusavinant, kreditoriaus teisė pasilikti 
turtą verslo skolininko įsipareigojimui iš 
dalies ar visiškai įvykdyti yra 
reglamentuojama kiekvienoje valstybėje 
narėje taikomais teisės aktais. Valstybės 
narės užtikrina, kad nusavinimo atveju 
teigiamas skirtumas, kuris turi būti 
išmokėtas verslo skolininkui, būtų 
negrąžintos sumos pagal užtikrintą 
kredito sutartį ir turto vertinimo 
skirtumas.
4. 2 dalyje nurodyto realizavimo tikslais 
valstybės narės užtikrina, kad kreditorius 
surengtų turto vertinimą ir taip nustatytų 
viešojo aukciono ir privačiojo pardavimo 
rezervinę kainą ir kad būtų laikomasi šių 
sąlygų:
a) kreditorius ir verslo skolininkas 
susitaria dėl paskirtino vertintojo;
b) vertinimą atlieka nepriklausomas 
vertintojas;
c) vertinimas yra teisingas ir realistinis;
d) vertinimas atliekamas konkrečiai 
siekiant realizuoti užstatą po priverstinio 
vykdymo įvykio;
e) verslo skolininkas turi teisę užginčyti 
vertinimą teisme pagal 29 straipsnį.
5. Taikant a punktą, kai šalys negali 
susitarti dėl vertintojo paskyrimo siekiant 
realizuoti užstatą pagal 2 dalį, vertintojas 
paskiriamas teismo sprendimu pagal 
valstybės narės, kurioje verslo skolininkas 
yra įsisteigęs arba turi buveinę, 
nacionalinę teisę.

Or. en

Pakeitimas 449
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 straipsnis Išbraukta.
Viešasis aukcionas
1. Valstybės narės užtikrina, kad užstatas 
viešojo aukciono būdu būtų realizuojamas 
laikantis šių sąlygų:
a) kreditorius apie viešojo aukciono laiką 
ir vietą viešai pranešė bent 10 dienų iki to 
aukciono;
b) kreditorius dėjo deramas pastangas, 
kad pritrauktų kuo daugiau galimų 
pirkėjų;
c) kreditorius verslo skolininkui ir bet 
kuriai trečiajai šaliai, turinčiai teisę į 
turto dalį arba kitą teisę į jį, apie viešąjį 
aukcioną, įskaitant jo laiką ir vietą, 
pranešė bent 10 dienų iki to aukciono;
d) prieš viešąjį aukcioną atliktas turto 
vertinimas;
e) turto rezervinė kaina yra bent jau lygi 
prieš viešąjį aukcioną nustatytai vertinimo 
sumai;
f) turtas gali būti parduotas vertinimo 
sumą sumažinant ne daugiau kaip 20 %, 
jeigu įvykdomos abi šios sąlygos:
i) per viešąjį aukcioną nė vienas pirkėjas 
nepateikė pasiūlymo, atitinkančio e ir f 
punktuose nurodytus reikalavimus;
ii) kyla grėsmė, kad turto būklė netrukus 
pablogės.
2. Kai turtas neparduodamas viešajame 
aukcione, valstybės narės gali numatyti 
užstato realizavimą per privatųjį 
pardavimą.
3. Jei valstybė narė numato antrą viešąjį 
aukcioną, taikomi 1 dalies a–e punktai, 
tačiau turtas gali būti parduodamas jo 
kainą sumažinant dar labiau, kaip tą yra 
nustačiusios valstybės narės.

Or. en
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Pakeitimas 450
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 straipsnis Išbraukta.
Privatusis pardavimas
1. Valstybės narės užtikrina, kad užstatas 
privačiojo pardavimo būdu būtų 
realizuojamas laikantis šių sąlygų:
a) kreditorius dėjo deramas pastangas, 
įskaitant tinkamą viešą reklamą, kad 
pritrauktų galimų pirkėjų;
b) kreditorius verslo skolininkui ir bet 
kuriai svarbiai trečiajai šaliai, turinčiai 
teisę į turto dalį arba kitą teisę į jį, apie 
savo ketinimą parduoti turtą pranešė bent 
10 dienų iki paskelbimo apie turto 
pardavimą;
c) prieš privatųjį pardavimą ir (arba) 
viešąjį aukcioną pagal 25 straipsnio 1 
dalies c punktą atliktas turto vertinimas;
d) turto orientacinė kaina yra bent jau 
lygi sumai, nustatytai atlikus c punkte 
nurodytą vertinimą, tuo metu, kai turtas 
siūlomas parduoti privačiojo pardavimo 
būdu;
e) turtas gali būti parduotas vertę 
sumažinant ne daugiau kaip 20 %, jeigu 
įvykdomos abi šios sąlygos:
i) per 30 dienų nė vienas pirkėjas 
nepateikė pasiūlymo, atitinkančio d ir e 
punktuose nurodytus reikalavimus;
ii) kyla grėsmė, kad turto būklė netrukus 
pablogės.
2. Jei turtas nebuvo parduotas privačiojo 
pardavimo būdu per 30 dienų nuo 
paskelbimo apie jo pardavimą, valstybės 
narės užtikrina, kad kreditorius viešai 
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skelbtų apie pardavimą dar ne mažiau 
kaip 30 dienų prieš susitardamas dėl 
pardavimo.
3. Jei valstybė narė numato antrą 
bandymą turtą parduoti privačiojo 
pardavimo būdu, taikomi 1 dalies a–d 
punktai, tačiau turtas gali būti 
parduodamas jo kainą sumažinant dar 
labiau, kaip tą yra nustačiusios valstybės 
narės.

Or. en

Pakeitimas 451
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Konkuruojančios teisės į užstatą
Valstybės narės nacionalinėmis 
nuostatomis, kuriomis ši direktyva 
perkeliama į nacionalinę teisę, nustato, 
kad vienos iš konkuruojančių teisių į tą 
patį užstatą vykdymo užtikrinimas 
nedarytų poveikio šių teisių eiliškumui.

Or. en

Pakeitimas 452
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis Išbraukta.
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Teisė užginčyti vykdymo užtikrinimą
Valstybės narės užtikrina, kad verslo 
skolininkas turėtų teisę šio pagreitinto 
neteisminio užstato realizavimo 
mechanizmo naudojimą užginčyti 
nacionaliniame teisme, kai turto, pateikto 
kaip užstatas, pardavimas vyko 
nesilaikant nacionalinių nuostatų, 
kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama 
24 straipsnio 3 dalis, 25 ir 26 straipsniai, 
arba turto vertinimas atliktas nesilaikant 
nacionalinių nuostatų, kuriomis į 
nacionalinę teisę perkeliama 24 straipsnio 
4 dalis.

Or. en

Pakeitimas 453
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis Išbraukta.
Sumos, viršijančios negrąžintą sumą, 
grąžinimas
Valstybės narės užtikrina, kad kreditorius 
privalėtų verslo skolininkui sumokėti 
teigiamą negrąžintos sumos pagal 
užtikrintą kredito sutartį ir turtą pardavus 
gautų pajamų skirtumą.

Or. en

Pakeitimas 454
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
Negrąžintos sumos padengimas
Nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos (ES) 20XX/XX 19–23 
straipsnių41, tais atvejais, kai suma, gauta 
pasinaudojus šiuo pagreitinto neteisminio 
užstato realizavimo mechanizmu, yra 
mažesnė už negrąžintą sumą pagal 
užtikrintą kredito sutartį, valstybės narės 
gali numatyti visų įsipareigojimų pagal tą 
sutartį padengimą pagal taikomus 
nacionalinės teisės aktus.
_________________
41 Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva (ES) .../… dėl prevencinio 
restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios 
galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, 
nemokumo ir skolų panaikinimo 
procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš 
dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES 
(OL L [...], [...], p. [...]).

Or. en

Pakeitimas 455
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.
Užtikrintų kredito sutarčių perleidimas 
trečiosioms šalims
Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai kredito įstaiga arba jos 
patronuojamoji įmonė trečiajai šaliai 
perleidžia užtikrintą kredito sutartį, 
kurioje numatyta teisė taikyti pagreitintą 
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neteisminį užstato realizavimą, ta trečioji 
šalis įgytų teisę šį pagreitinto neteisminio 
užstato realizavimo mechanizmą naudoti 
verslo skolininko įsipareigojimų 
neįvykdymo atveju tomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir kredito įstaiga.

Or. en

Pakeitimas 456
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Restruktūrizavimo ir nemokumo 
procedūros
1. Ši direktyva nedaro poveikio Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 
20XX/XX taikymui42.

2. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai verslo skolininkui 
pradedamos nemokumo procedūros, 
užstato realizavimui pagal nacionalinės 
teisės aktus, kuriais į nacionalinę teisę 
perkeliama ši direktyva, būtų taikomas 
atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių 
sustabdymas pagal taikomus nacionalinės 
teisės aktus.
_________________
42 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
(ES) .../… dėl prevencinio 
restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios 
galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, 
nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų 
veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2012/30/ES (OL L 
[...], [...], p. [...]).

Or. en
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Pakeitimas 457
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33 straipsnis Išbraukta.
Duomenų rinkimas
1. Valstybės narės, o kredito įstaigų atveju 
– kompetentingos institucijos, kurios 
prižiūri kredito įstaigas, iš kreditorių 
kasmet surenka informaciją apie 
užtikrintų kredito sutarčių, kurių 
vykdymas užtikrinamas taikant šį 
pagreitintą neteisminį užstato realizavimą, 
skaičių ir tokio vykdymo užtikrinimo 
terminus.
2. Valstybės narės, o kredito įstaigų atveju 
– kompetentingos institucijos, kurios 
prižiūri kredito įstaigas, iš kreditorių 
kasmet surenka šią informaciją:
a) pradėtų, vykdomų ir užbaigtų 
procedūrų pagal nacionalines nuostatas, 
kuriomis ši direktyva perkeliama į 
nacionalinę teisę, skaičių, įskaitant:
i) procedūrų, susijusių su kilnojamuoju 
turtu, skaičių,
ii) procedūrų, susijusių su 
nekilnojamuoju turtu, skaičių;
b) procedūrų trukmę nuo pranešimo iki 
padengimo, kuris užtikrinamas turtą 
realizuojant (viešojo pardavimo, 
privačiojo pardavimo arba nusavinimo 
būdu);
c) kiekvienos procedūros išlaidų vidurkį 
eurais;
d) padengimo rodiklius.
3. Valstybės narės apibendrina 2 dalyje 
nurodytus duomenis ir iš tų apibendrintų 
duomenų parengia visų kalendorinių 



PE645.006v01-00 152/154 AM\1195240LT.docx

LT

metų nuo DATA [Leidinių biuro prašoma 
įrašyti metų, einančių po šio akto 
priėmimo, sausio 1 d. datą] statistinius 
duomenis.
4. Pirmoje pastraipoje nurodyti statistiniai 
duomenys Komisijai kasmet pateikiami iki 
kalendorinių metų, einančių po metų, 
kurių duomenys surinkti, kovo 31 d.

Or. en

Pakeitimas 458
Engin Eroglu, Monica Semedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 straipsnis Išbraukta.
Kredito sutarties keitimas
Nedarydamos poveikio įpareigojimams 
informuoti vartotoją pagal Direktyvą 
2014/17/ES, Direktyvą 2008/48/EB ir 
Direktyvą 93/13/EEB, valstybės narės 
užtikrina, kad prieš keisdamas kredito 
sutarties sąlygas šalių susitarimu arba 
įstatymų nustatyta tvarka kreditorius 
vartotojui pateiktų šią informaciją:
a) aiškų ir išsamų siūlomų pakeitimų 
aprašą;
b) tų pakeitimų įgyvendinimo terminus;
c) galimus vartotojo skundo dėl tų 
pakeitimų motyvus;
d) laikotarpį, per kurį turi būti pateiktas 
toks skundas;
e) kompetentingos institucijos, kuriai 
galima pateikti tą skundą, pavadinimą ir 
adresą.

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti išbraukta, nes įpareigojimai būtų taikomi net ir nedideliems, nereikšmingiems ar 
kitaip neesminiams pakeitimams. Be to, kreditorių įpareigojimai dėl skaidrumo ir (arba) 
informacijos teikimo klientams prieš sudarant kredito sutartį ir jai veikiant jau pakankamai 
reglamentuojami kitais konkretesniais teisės aktais (pvz., Direktyva 2008/48/EB, Direktyva 
2014/17/ES, Direktyva 93/13/EEB). Siūlomu tekstu kreditoriui iš tiesų būtų užkrauta pernelyg 
didelė ir nereikalinga našta.

Pakeitimas 459
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarydamos poveikio įpareigojimams 
informuoti vartotoją pagal Direktyvą 
2014/17/ES, Direktyvą 2008/48/EB ir 
Direktyvą 93/13/EEB, valstybės narės 
užtikrina, kad prieš keisdamas kredito 
sutarties sąlygas šalių susitarimu arba 
įstatymų nustatyta tvarka kreditorius 
vartotojui pateiktų šią informaciją:

Nedarydamos poveikio įpareigojimams 
informuoti vartotoją pagal Direktyvą 
2014/17/ES, Direktyvą 2008/48/EB, 
Direktyvą 93/13/EEB ir šios direktyvos 2a 
straipsnio įpareigojimus, valstybės narės 
užtikrina, kad prieš keisdamas kreditoriaus 
teises pagal kredito sutartį arba pačios 
kredito sutarties sąlygas šalių susitarimu 
arba įstatymų nustatyta tvarka kreditorius 
vartotojui pateiktų šią informaciją:

Or. en

Pakeitimas 460
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarydamos poveikio įpareigojimams 
informuoti vartotoją pagal Direktyvą 
2014/17/ES, Direktyvą 2008/48/EB ir 
Direktyvą 93/13/EEB, valstybės narės 
užtikrina, kad prieš keisdamas kredito 
sutarties sąlygas šalių susitarimu arba 

Nedarydamos poveikio įpareigojimams 
informuoti vartotoją pagal Direktyvą 
2014/17/ES, Direktyvą 2008/48/EB ir 
Direktyvą 93/13/EEB, valstybės narės 
užtikrina, kad prieš iš esmės keisdamas 
kredito sutarties sąlygas šalių susitarimu 
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įstatymų nustatyta tvarka kreditorius 
vartotojui pateiktų šią informaciją:

arba įstatymų nustatyta tvarka kreditorius 
vartotojui pateiktų šią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti nereikalingos administracinės naštos, pareiga informuoti klientą turėtų būti 
taikoma tik tuo atveju, jei iš esmės pasikeičia kredito sutarties sąlygos.

Pakeitimas 461
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) aiškų ir išsamų siūlomų pakeitimų 
aprašą;

a) aiškų ir išsamų siūlomų pakeitimų 
aprašą ir skolininko sutikimo reikalavimą 
arba, jei taikoma, įgyvendinant įstatymą 
padarytus pakeitimus;

Or. en

Pakeitimas 462
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) aiškų ir išsamų siūlomų pakeitimų 
aprašą;

a) aiškų siūlomų pakeitimų aprašą;

Or. en

Pagrindimas

Trumpi pranešimai vartotojams yra patogesni nei ilgi.


