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Grozījums Nr. 204
Matt Carthy

Direktīvas priekšlikums
–

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida [Komisijas 
priekšlikumu].

Or. en

Grozījums Nr. 205
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Lielas INA summas ir radījušas 
sekas miljoniem ES iedzīvotāju, kuriem ir 
finansiālas grūtības, un mājsaimniecībām 
ar pārmērīgām parādsaistībām. Šo 
pārmērīgo privāto parādsaistību galvenie 
iemesli ir bezatbildīga aizdevumu darbība, 
nekustamā īpašuma tirgus „burbuļi” un 
pasākumu trūkums, lai savlaicīgi 
identificētu mājsaimniecības, kuras 
pakļautas riskam. Finanšu grūtības, ar 
kurām saskaras parādu skartas 
mājsaimniecības, apdraud ne tikai 
finanšu sistēmas stabilitāti, bet, 
galvenokārt, rada atsevišķas cilvēciskas 
traģēdijas, no kurām ir jāizvairās, 
izmantojot visus pieejamos līdzekļus. Ir 
pierādījumi par sliktu kredītu apkalpotāju 
praksi, vajāšanas un iebiedēšanas praksi, 
tostarp no parādniekiem, kuri ziņo par 
spiedienu, lai viņi atmaksātu summas, ko 
nevar atļauties. Šī nozare nav atbilstoši 
reglamentēta visās dalībvalstīs, un 
regulējums bieži vien ir izrādījies 
neatbilstošs.
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Or. en

Grozījums Nr. 206
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Hipotekāro aizdevumu gadījumā 
nodrošinājuma atsavināšana ietekmē 
tiesības saņemt palīdzību mājokļa jomā 
un pienācīgu eksistenci visiem tiem, kam 
nav pietiekamu līdzekļu, lai gan šādas 
tiesības ir iekļautas ES Pamattiesību 
hartā un daudzās dalībvalstu 
konstitūcijās.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Ļaunprātīga izmantošana 
konkrētos tirgos liek izstrādāt rīcības 
kodeksu ar stingriem noteikumiem 
attiecībā uz kredītu apkalpotājiem un 
kredītu pircējiem, lai izvairītos no 
maldinošas prakses, vajāšanas vai 
patērētāja tiesību pārkāpšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Ernest Urtasun
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Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1d) Lai uzraudzītu tirgus reakciju uz 
jauno regulējumu, ir vajadzīga plašāka 
pārredzamība. EBI būtu jāizveido un 
jāuztur publisks reģistrs, kurā būtu 
pieejami dati par aktīvajiem dalībniekiem 
un darbību skaitu un apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Integrēta finanšu sistēma 
palielinās ekonomikas un monetārās 
savienības noturību pret nelabvēlīgiem 
satricinājumiem, pārrobežu mērogā 
atvieglojot privātā sektora veiktu riska 
dalīšanu, vienlaikus mazinot vajadzību 
pēc publiskā sektora veiktas riska 
dalīšanas. Lai sasniegtu minētos mērķus, 
Savienībai tagad būtu jāpabeidz banku 
savienības izveide un turpmāk jāpilnveido 
kapitāla tirgus savienība (KTS). Lai 
varētu pabeigt banku savienības izveidi, ir 
būtiski risināt problēmas saistībā ar INA 
lielo apjomu un to iespējamo turpmāko 
uzkrāšanos, jo tas ir svarīgi, lai 
nodrošinātu konkurenci banku nozarē, 
saglabātu finanšu stabilitāti un 
iedrošinātu aizdevumu sniegšanu nolūkā 
radīt darbvietas un izaugsmi Savienībā.

(2) Ir svarīgi risināt INA lielā apjoma 
un to iespējamās turpmākās uzkrāšanās 
problēmu, lai pabeigtu banku savienības 
izveidi, jo tā ir izšķiroša konkurences 
nodrošināšanai banku nozarē un finanšu 
stabilitātes saglabāšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 210
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Integrēta finanšu sistēma palielinās 
ekonomikas un monetārās savienības 
noturību pret nelabvēlīgiem 
satricinājumiem, pārrobežu mērogā 
atvieglojot privātā sektora veiktu riska 
dalīšanu, vienlaikus mazinot vajadzību pēc 
publiskā sektora veiktas riska dalīšanas. 
Lai sasniegtu minētos mērķus, Savienībai 
tagad būtu jāpabeidz banku savienības 
izveide un turpmāk jāpilnveido kapitāla 
tirgus savienība (KTS). Lai varētu pabeigt 
banku savienības izveidi, ir būtiski risināt 
problēmas saistībā ar INA lielo apjomu un 
to iespējamo turpmāko uzkrāšanos, jo tas ir 
svarīgi, lai nodrošinātu konkurenci banku 
nozarē, saglabātu finanšu stabilitāti un 
iedrošinātu aizdevumu sniegšanu nolūkā 
radīt darbvietas un izaugsmi Savienībā.

(2) Integrēta finanšu sistēma palielinās 
ekonomikas un monetārās savienības 
noturību pret nelabvēlīgiem 
satricinājumiem, pārrobežu mērogā 
atvieglojot privātā sektora veiktu riska 
dalīšanu, vienlaikus mazinot vajadzību pēc 
publiskā sektora veiktas riska dalīšanas. 
Lai sasniegtu minētos mērķus, Savienībai 
tagad būtu jāpabeidz banku savienības 
izveide un turpmāk jāpilnveido kapitāla 
tirgus savienība (KTS). Lai varētu stiprināt 
banku savienību, visām dalībvalstīm 
pašām uzlabojot banku bilances pirms 
banku savienības izveides pabeigšanas, ir 
būtiski risināt problēmas saistībā ar INA 
lielo apjomu un to iespējamo turpmāko 
uzkrāšanos, jo tas ir svarīgi, lai nodrošinātu 
konkurenci banku nozarē, saglabātu 
finanšu stabilitāti un iedrošinātu 
aizdevumu sniegšanu nolūkā radīt 
darbvietas un izaugsmi Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Engin Eroglu, Olivier Chastel

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Integrēta finanšu sistēma palielinās 
ekonomikas un monetārās savienības 
noturību pret nelabvēlīgiem 
satricinājumiem, pārrobežu mērogā 
atvieglojot privātā sektora veiktu riska 

(2) Integrēta finanšu sistēma palielinās 
ekonomikas un monetārās savienības 
noturību pret nelabvēlīgiem 
satricinājumiem, pārrobežu mērogā 
atvieglojot privātā sektora veiktu riska 
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dalīšanu, vienlaikus mazinot vajadzību pēc 
publiskā sektora veiktas riska dalīšanas. 
Lai sasniegtu minētos mērķus, Savienībai 
tagad būtu jāpabeidz banku savienības 
izveide un turpmāk jāpilnveido kapitāla 
tirgus savienība (KTS). Lai varētu pabeigt 
banku savienības izveidi, ir būtiski risināt 
problēmas saistībā ar INA lielo apjomu un 
to iespējamo turpmāko uzkrāšanos, jo tas ir 
svarīgi, lai nodrošinātu konkurenci banku 
nozarē, saglabātu finanšu stabilitāti un 
iedrošinātu aizdevumu sniegšanu nolūkā 
radīt darbvietas un izaugsmi Savienībā.

dalīšanu, vienlaikus mazinot vajadzību pēc 
publiskā sektora veiktas riska dalīšanas. 
Lai sasniegtu minētos mērķus, Savienībai 
tagad būtu jāpabeidz banku savienības 
izveide un turpmāk jāpilnveido kapitāla 
tirgus savienība (KTS). Lai stiprinātu 
banku savienību, ir būtiski risināt 
problēmas saistībā ar INA lielo apjomu un 
to iespējamo turpmāko uzkrāšanos, jo tas ir 
svarīgi, lai nodrošinātu konkurenci banku 
nozarē, saglabātu finanšu stabilitāti un 
iedrošinātu aizdevumu sniegšanu nolūkā 
radīt darbvietas un izaugsmi Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) 2017. gada jūlijā Padome savā 
dokumentā “Rīcības plāns, kā risināt 
ienākumus nenesošo aizdevumu problēmu 
Eiropā”25 aicināja dažādas iestādes veikt 
attiecīgos pasākumus, lai turpmāk 
novērstu augsta INA īpatsvara veidošanos 
Savienībā. Rīcības plānā ir izklāstīta 
vispusīga pieeja, kuras centrā ir 
papildinošu politikas pasākumu 
kombinācija četrās jomās: i) banku 
uzraudzība un noregulējums, ii) 
pārstrukturēšanas, maksātnespējas un 
parādu atgūšanas sistēmu reforma, iii) 
otrreizējo tirgu attīstīšana problemātiskiem 
aktīviem un iv) banku sistēmas 
pārstrukturēšanas veicināšana. Šajās jomās 
ir jāveic valsts mēroga darbības un 
attiecīgā gadījumā arī Savienības mēroga 
darbības. Komisija paziņoja par līdzīgu 
nodomu savā 2017. gada 11. oktobra 
dokumentā “Paziņojums par banku 
savienības izveides pabeigšanu”26, kurā 
aicināja izstrādāt visaptverošu tiesību aktu 

(3) Padome 2017. gada jūlijā savā 
dokumentā “Rīcības plāns, kā risināt 
ienākumus nenesošo aizdevumu problēmu 
Eiropā”25 aicināja dažādas finanšu iestādes 
veikt pienācīgus pasākumus Savienībā 
pastāvošās INA lielā skaita problēmas 
turpmākai risināšanai, lai novērstu INA 
turpmāku uzkrāšanos un finanšu 
stabilitātes risku rašanos. Rīcības plānā ir 
izklāstīta vispusīga pieeja, kuras centrā ir 
papildinošu politikas pasākumu 
kombinācija četrās jomās: i) banku 
uzraudzība un noregulējums, ii) 
pārstrukturēšanas, maksātnespējas un 
parādu atgūšanas sistēmu reforma, iii) 
otrreizējo tirgu attīstīšana problemātiskiem 
aktīviem un iv) banku sistēmas 
pārstrukturēšanas veicināšana. Šajās jomās 
ir jāveic valsts mēroga darbības un 
attiecīgā gadījumā arī Savienības mēroga 
darbības. Komisija paziņoja par līdzīgu 
nodomu savā 2017. gada 11. oktobra 
dokumentā “Paziņojums par banku 
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kopumu ar mērķi samazināt INA īpatsvaru 
Savienībā.

savienības izveides pabeigšanu”26, kurā 
aicināja izstrādāt visaptverošu tiesību aktu 
kopumu ar mērķi samazināt INA īpatsvaru 
Savienībā.

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

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

26 Paziņojums Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai par banku 
savienības izveides pabeigšanu, 
COM(2017) 592 final, 11.10.2017.

26 Paziņojums Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai par banku 
savienības izveides pabeigšanu, 
COM(2017) 592 final, 11.10.2017.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) 2017. gada jūlijā Padome savā 
dokumentā “Rīcības plāns, kā risināt 
ienākumus nenesošo aizdevumu problēmu 
Eiropā”25 aicināja dažādas iestādes veikt 
attiecīgos pasākumus, lai turpmāk novērstu 
augsta INA īpatsvara veidošanos 
Savienībā. Rīcības plānā ir izklāstīta 
vispusīga pieeja, kuras centrā ir 
papildinošu politikas pasākumu 
kombinācija četrās jomās: i) banku 
uzraudzība un noregulējums, ii) 
pārstrukturēšanas, maksātnespējas un 
parādu atgūšanas sistēmu reforma, iii) 
otrreizējo tirgu attīstīšana problemātiskiem 
aktīviem un iv) banku sistēmas 
pārstrukturēšanas veicināšana. Šajās jomās 
ir jāveic valsts mēroga darbības un 
attiecīgā gadījumā arī Savienības mēroga 
darbības. Komisija paziņoja par līdzīgu 
nodomu savā 2017. gada 11. oktobra 

(3) Padome 2017. gada jūlijā savā 
dokumentā “Rīcības plāns, kā risināt 
ienākumus nenesošo aizdevumu problēmu 
Eiropā”25 aicināja dažādas finanšu iestādes 
veikt pienācīgus pasākumus, lai turpmāk 
risinātu Savienībā pastāvošās INA lielā 
skaita problēmas un izvairītos no INA 
ilgstošas palielināšanās nākotnē. Rīcības 
plānā ir izklāstīta vispusīga pieeja, kuras 
centrā ir papildinošu politikas pasākumu 
kombinācija četrās jomās: i) banku 
uzraudzība un noregulējums, ii) 
pārstrukturēšanas, maksātnespējas un 
parādu atgūšanas sistēmu reforma, iii) 
otrreizējo tirgu attīstīšana problemātiskiem 
aktīviem un iv) banku sistēmas 
pārstrukturēšanas veicināšana. Šajās jomās 
ir jāveic valsts mēroga darbības un 
attiecīgā gadījumā arī Savienības mēroga 
darbības. Komisija paziņoja par līdzīgu 
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dokumentā “Paziņojums par banku 
savienības izveides pabeigšanu”26, kurā 
aicināja izstrādāt visaptverošu tiesību aktu 
kopumu ar mērķi samazināt INA īpatsvaru 
Savienībā.

nodomu savā 2017. gada 11. oktobra 
dokumentā “Paziņojums par banku 
savienības izveides pabeigšanu”26, kurā 
aicināja izstrādāt visaptverošu tiesību aktu 
kopumu ar mērķi samazināt INA īpatsvaru 
Savienībā.

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

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

26 Paziņojums Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai par banku 
savienības izveides pabeigšanu, 
COM(2017) 592 final, 11.10.2017.

26 Paziņojums Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai par banku 
savienības izveides pabeigšanu, 
COM(2017) 592 final, 11.10.2017.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai, 
veidojot makrouzraudzības pieejas, lai 
novērstu sistēmisku risku rašanos saistībā 
ar INA, būtu jāizstrādā atbilstīgi 
makrouzraudzības standarti un 
jānodrošina citu INA otrreizējā tirgū 
iesaistīto finanšu iestāžu uzraudzība. Šādi 
regulatīvi pasākumi nodrošinās, ka 
minētajām iestādēm ir pienākums 
nodrošināt atbilstību tādiem pašiem 
standartiem, kādus piemēro bankām, 
tostarp attiecībā uz prudenciālajām 
prasībām, informācijas sniegšanas 
prasībām un taisnīgu attieksmi pret 
aizņēmējiem. Minētajām iestādēm 
vajadzētu būt saistošām arī visām 
attiecīgajām dalībvalstu un ES patērētāju 
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aizsardzības prasībām, kas var būt 
piemērojamas.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Matt Carthy

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Kredītiestādēm tiks pieprasīts atlikt 
pietiekamus resursus gadījumam, ja jaunie 
aizdevumi kļūst ienākumus nenesoši, un 
tam būtu jārada piemēroti stimuli novērst 
INA agrīnā posmā un būtu jānovērš tas, ka 
uzkrājas pārāk apjomīgi INA. Ja aizdevumi 
kļūst ienākumus nenesoši, efektīvāki 
izpildes mehānismi attiecībā uz 
nodrošinātajiem aizdevumiem ļautu 
kredītiestādēm panākt INA izpildi, 
ievērojot piemērotus parādnieku 
aizsardzības pasākumus. Tomēr, ja INA 
īpatsvars kļūtu pārāk augsts, kā tas 
patlaban ir dažās kredītiestādēs un dažās 
dalībvalstīs, kredītiestādes spēs tos pārdot 
citiem dalībniekiem efektīvos, 
konkurētspējīgos un pārredzamos 
otrreizējos tirgos. Kredītiestāžu 
kompetentās iestādes tām sniegs 
norādījumus, balstoties uz to esošajām ar 
bankām saistītajām, tā dēvētajām 2. pīlāra 
pilnvarām saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/201327 
(KPR). Ja INA ir kļuvuši par būtisku un 
plaša mēroga problēmu, dalībvalstis var 
izveidot valsts aktīvu pārvaldīšanas 
sabiedrības vai ieviest citus alternatīvus 
pasākumus, ievērojot pašreizējos valsts 
atbalsta un banku noregulējuma 
noteikumus.

(5) Kredītiestādēm tiks pieprasīts atlikt 
pietiekamus resursus gadījumam, ja jaunie 
aizdevumi kļūst ienākumus nenesoši, un 
tam būtu jārada piemēroti stimuli novērst 
INA agrīnā posmā un būtu jānovērš tas, ka 
uzkrājas pārāk apjomīgi INA. Ja aizdevumi 
kļūst ienākumus nenesoši, efektīvāki 
izpildes mehānismi attiecībā uz 
nodrošinātajiem aizdevumiem ļautu 
kredītiestādēm panākt INA izpildi, 
ievērojot piemērotus parādnieku 
aizsardzības pasākumus, tostarp juridisku 
aizsardzību pret izlikšanu no galvenās 
dzīvesvietas. Tomēr, ja INA īpatsvars kļūtu 
pārāk augsts, kā tas patlaban ir dažās 
kredītiestādēs un dažās dalībvalstīs, 
kredītiestādēm vajadzētu dot stimulus, lai 
tās katru INA gadījumu izskatītu 
atsevišķi. Šajā direktīvā nav pausta 
priekšroka attiecībā uz atsevišķiem INA 
samazināšanas instrumentiem 
salīdzinājumā ar citiem, un par 
instrumentu kombināciju vai stratēģijas 
samazināšanas virzītājspēkiem konkrētai 
kredītiestādei ir atbildīga un tos pēc 
saviem ieskatiem izvēlas tās vadība. 
Kredītiestāžu kompetentās iestādes tām 
sniegs norādījumus, balstoties uz to 
esošajām ar bankām saistītajām, tā 
dēvētajām 2. pīlāra pilnvarām saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 575/201327 (KPR). Ja INA ir 
kļuvuši par būtisku un plaša mēroga 
problēmu, dalībvalstis var izveidot valsts 
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aktīvu pārvaldīšanas sabiedrības vai ieviest 
citus alternatīvus pasākumus, ievērojot 
pašreizējos valsts atbalsta un banku 
noregulējuma noteikumus.

_________________ _________________
27 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) 
par prudenciālajām prasībām attiecībā uz 
kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru 
sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) 
Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. 
lpp.).

27 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) 
par prudenciālajām prasībām attiecībā uz 
kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru 
sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) 
Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. 
lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 216
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Kredītiestādēm tiks pieprasīts atlikt 
pietiekamus resursus gadījumam, ja jaunie 
aizdevumi kļūst ienākumus nenesoši, un 
tam būtu jārada piemēroti stimuli novērst 
INA agrīnā posmā un būtu jānovērš tas, ka 
uzkrājas pārāk apjomīgi INA. Ja aizdevumi 
kļūst ienākumus nenesoši, efektīvāki 
izpildes mehānismi attiecībā uz 
nodrošinātajiem aizdevumiem ļautu 
kredītiestādēm panākt INA izpildi, 
ievērojot piemērotus parādnieku 
aizsardzības pasākumus. Tomēr, ja INA 
īpatsvars kļūtu pārāk augsts, kā tas 
patlaban ir dažās kredītiestādēs un dažās 
dalībvalstīs, kredītiestādes spēs tos pārdot 
citiem dalībniekiem efektīvos, 
konkurētspējīgos un pārredzamos 
otrreizējos tirgos. Kredītiestāžu 
kompetentās iestādes tām sniegs 
norādījumus, balstoties uz to esošajām ar 
bankām saistītajām, tā dēvētajām 2. pīlāra 
pilnvarām saskaņā ar Eiropas 

(5) Kredītiestādēm tiks pieprasīts atlikt 
pietiekamus resursus gadījumam, ja jaunie 
aizdevumi kļūst ienākumus nenesoši, un 
tam būtu jārada piemēroti stimuli novērst 
INA agrīnā posmā un būtu jānovērš tas, ka 
uzkrājas pārāk apjomīgi INA. Ja aizdevumi 
kļūst par ienākumus nenesošiem, 
efektīvāki mehānismi nodrošinātiem 
aizdevumiem ļautu kredītiestādēm īstenot 
visaptverošu stratēģiju, kas aizsargā 
grūtībās nonākušos aizņēmējus un 
nodrošina banku sistēmas ilgtspēju, uz ko 
attiecas stingri un efektīvi patērētāju 
aizsardzības pasākumi. Tomēr, ja INA 
īpatsvars kļūtu pārāk augsts, kā tas 
patlaban ir dažās kredītiestādēs un dažās 
dalībvalstīs, kredītiestādes nevarēs pārdot 
vai nodot citiem dalībniekiem ienākumus 
nesošus kredītlīgumus, kas noslēgti ar 
patērētājiem. Ja INA ir kļuvuši par būtisku 
un plaša mēroga problēmu, dalībvalstis var 
izveidot valsts aktīvu pārvaldīšanas 
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Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
575/201327 (KPR). Ja INA ir kļuvuši par 
būtisku un plaša mēroga problēmu, 
dalībvalstis var izveidot valsts aktīvu 
pārvaldīšanas sabiedrības vai ieviest citus 
alternatīvus pasākumus, ievērojot 
pašreizējos valsts atbalsta un banku 
noregulējuma noteikumus.

sabiedrības vai ieviest citus alternatīvus 
pasākumus, ievērojot pašreizējos valsts 
atbalsta un banku noregulējuma 
noteikumus.

_________________
27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. 
jūnijs) par prudenciālajām prasībām 
attiecībā uz kredītiestādēm un 
ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar 
ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 
176, 27.6.2013., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 217
Matt Carthy

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šai direktīvai būtu jāsniedz 
kredītiestādēm iespēja labāk rīkoties ar 
aizdevumiem, tiklīdz tie kļūst ienākumus 
nenesoši, uzlabojot nosacījumus izpildes 
vēršanai pret nodrošinājumu, kas 
izmantots kredīta nodrošināšanai, vai lai 
pārdotu kredītu trešām personām. Ieviešot 
pret nodrošinājumu vērstu paātrinātu 
izpildi kā ātru mehānismu nodrošinājuma 
vērtības atgūšanai, tiktu samazinātas INA 
noregulējuma izmaksas un līdz ar to 
palīdzēts gan kredītiestādēm, gan INA 
pircējiem atgūt nodrošinājuma vērtību. 
Turklāt, ja kredītiestādes saskaras ar 
apjomīgu INA uzkrāšanos un tām nav 
darbinieku vai zināšanu tos pareizi 
apkalpot, viens dzīvotspējīgs risinājums 
būtu vai nu minēto aizdevumu nodošana 
ārpakalpojumā specializētam kredīta 

svītrots
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apkalpotājam, vai kredītlīguma nodošana 
kredītpircējam, kurš vēlas uzņemties 
nepieciešamo risku un kuram ir 
zināšanas, kā to pārvaldīt.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šai direktīvai būtu jāsniedz 
kredītiestādēm iespēja labāk rīkoties ar 
aizdevumiem, tiklīdz tie kļūst ienākumus 
nenesoši, uzlabojot nosacījumus izpildes 
vēršanai pret nodrošinājumu, kas 
izmantots kredīta nodrošināšanai, vai lai 
pārdotu kredītu trešām personām. Ieviešot 
pret nodrošinājumu vērstu paātrinātu 
izpildi kā ātru mehānismu nodrošinājuma 
vērtības atgūšanai, tiktu samazinātas INA 
noregulējuma izmaksas un līdz ar to 
palīdzēts gan kredītiestādēm, gan INA 
pircējiem atgūt nodrošinājuma vērtību. 
Turklāt, ja kredītiestādes saskaras ar 
apjomīgu INA uzkrāšanos un tām nav 
darbinieku vai zināšanu tos pareizi 
apkalpot, viens dzīvotspējīgs risinājums 
būtu vai nu minēto aizdevumu nodošana 
ārpakalpojumā specializētam kredīta 
apkalpotājam, vai kredītlīguma nodošana 
kredītpircējam, kurš vēlas uzņemties 
nepieciešamo risku un kuram ir 
zināšanas, kā to pārvaldīt.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 219
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Abi šajā direktīvā ietvertie 
risinājumi, ar ko kredītiestādēm risināt 
INA jautājumu, ir savstarpēji pastiprinoši. 
Īsāks izpildes panākšanas laiks un lielāki 
atgūšanas apjomi, kas sagaidāms, 
izmantojot pret nodrošinājumu vērstu 
paātrinātu ārpustiesas izpildi, palielina 
INA vērtību. Savukārt tas palielinātu 
pirkšanas piedāvājuma cenas darījumos 
ar INA. Papildu ietekme ir tāda, ka INA 
pārdošana būs mazāk sarežģīta, ja 
aizdevums ir nodrošināts. Tas 
skaidrojams ar to, ka cenu ir vienkāršāk 
noteikt nodrošinātam INA, nekā 
nenodrošinātam aizdevumam otrreizējā 
tirgus darījumos, jo nodrošinājuma 
vērtība nosaka INA minimālo vērtību. 
Attīstot likvīdāku un labāk funkcionējošu 
otrreizējo tirgu attiecībā uz INA, kurā 
ieguldītāji izrādītu lielāku interesi par 
INA, kas ietvertu paātrinātas izpildes 
iespēju, kredītiestādēm būtu papildu 
stimuli jauno aizdevumu izsniegšanas 
laikā izmantot pret nodrošinājumu vērstu 
paātrinātu ārpustiesas izpildi. Turklāt ar 
šo direktīvu panāktā saskaņošana 
veicinātu Savienības mēroga INA 
ieguldītāju izveidi, tādējādi turpmāk 
uzlabojot tirgus likviditāti.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 220
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(9) Šai direktīvai būtu jāveicina INA 
otrreizējo tirgu attīstība Savienībā, 
novēršot šķēršļus kredītiestādēm, kad tās 
INA nodod iestādēm, kas nav 
kredītiestādes, vienlaikus aizsargājot 
patērētāju tiesības. Jebkuram ierosinātajam 
pasākumam arī būtu jāvienkāršo un 
jāsaskaņo kredītu apkalpotājiem noteiktās 
prasības. Tādēļ ar šo direktīvu būtu 
jāizveido Savienības mēroga regulējums 
tādu kredītlīgumu pircējiem un 
apkalpotājiem, kurus izsniegušas 
kredītiestādes.

(9) Šai direktīvai būtu jāregulē INA 
otrreizējo tirgu attīstība Savienībā, 
izveidojot aizsardzības pasākumus un 
minimālās prasības kredītiestādēm, kad tās 
INA nodod iestādēm, kas nav 
kredītiestādes, vienlaikus aizsargājot 
patērētāju tiesības. Jebkuram ierosinātajam 
pasākumam arī būtu jāvienkāršo un 
jāsaskaņo kredītu apkalpotājiem noteiktās 
prasības. Tādēļ ar šo direktīvu būtu 
jāizveido Savienības mēroga sistēma 
kredītiestāžu emitēto kredītlīgumu 
pircējiem un apkalpotājiem, saskaņā ar 
kuru kredītu apkalpotājiem būtu jāsaņem 
atļauja un tie būtu jāpakļauj tās 
dalībvalsts uzraudzībai, kurā tie darbojas. 
Turklāt šī direktīva ļauj dalībvalstīm 
kredītu apkalpotājiem un kredītu 
pircējiem piemērot stingrākas prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Matt Carthy

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šai direktīvai būtu jāveicina INA 
otrreizējo tirgu attīstība Savienībā, 
novēršot šķēršļus kredītiestādēm, kad tās 
INA nodod iestādēm, kas nav 
kredītiestādes, vienlaikus aizsargājot 
patērētāju tiesības. Jebkuram ierosinātajam 
pasākumam arī būtu jāvienkāršo un 
jāsaskaņo kredītu apkalpotājiem noteiktās 
prasības. Tādēļ ar šo direktīvu būtu 
jāizveido Savienības mēroga regulējums 
tādu kredītlīgumu pircējiem un 
apkalpotājiem, kurus izsniegušas 
kredītiestādes.

(9) Šai direktīvai būtu jāveicina INA 
otrreizējo tirgu attīstība Savienībā, 
novēršot šķēršļus kredītiestādēm, kad tās 
INA nodod iestādēm, kas nav 
kredītiestādes, vienlaikus aizsargājot 
patērētāju tiesības, jo īpaši juridisko 
aizsardzību hipotekāro kredītu ņēmējiem 
pret izlikšanu no galvenās dzīvesvietas. 
Jebkuram ierosinātajam pasākumam arī 
būtu jāvienkāršo un jāsaskaņo kredītu 
apkalpotājiem noteiktās prasības. Tādēļ ar 
šo direktīvu būtu jāizveido Savienības 
mēroga regulējums tādu kredītlīgumu 
pircējiem un apkalpotājiem, kurus 
izsniegušas kredītiestādes.

Or. en
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Grozījums Nr. 222
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šai direktīvai būtu jāveicina INA 
otrreizējo tirgu attīstība Savienībā, 
novēršot šķēršļus kredītiestādēm, kad tās 
INA nodod iestādēm, kas nav 
kredītiestādes, vienlaikus aizsargājot 
patērētāju tiesības. Jebkuram ierosinātajam 
pasākumam arī būtu jāvienkāršo un 
jāsaskaņo kredītu apkalpotājiem noteiktās 
prasības. Tādēļ ar šo direktīvu būtu 
jāizveido Savienības mēroga regulējums 
tādu kredītlīgumu pircējiem un 
apkalpotājiem, kurus izsniegušas 
kredītiestādes.

(9) Šīs direktīvas mērķim vajadzētu 
būt pašreizējo INA sekundāro tirgu 
regulēšanai, tādējādi aizsargājot patērētāju 
tiesības. Jebkuram ierosinātajam 
pasākumam arī būtu jāvienkāršo un 
jāsaskaņo kredītu apkalpotājiem noteiktās 
prasības. Tādēļ ar šo direktīvu būtu 
jāizveido Savienības mēroga regulējums 
kredītiestādēm, kredītu pircējiem, kredītu 
apkalpotājiem un kredītpakalpojumu 
sniedzējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Frances Fitzgerald

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šai direktīvai būtu jāveicina INA 
otrreizējo tirgu attīstība Savienībā, 
novēršot šķēršļus kredītiestādēm, kad tās 
INA nodod iestādēm, kas nav 
kredītiestādes, vienlaikus aizsargājot 
patērētāju tiesības. Jebkuram ierosinātajam 
pasākumam arī būtu jāvienkāršo un 
jāsaskaņo kredītu apkalpotājiem noteiktās 
prasības. Tādēļ ar šo direktīvu būtu 
jāizveido Savienības mēroga regulējums 
tādu kredītlīgumu pircējiem un 
apkalpotājiem, kurus izsniegušas 

(9) Šai direktīvai būtu jāveicina INA 
otrreizējo tirgu attīstība Savienībā, 
novēršot šķēršļus kredītiestādēm, kad tās 
INA nodod iestādēm, kas nav 
kredītiestādes, vienlaikus nodrošinot 
augstu patērētāju aizsardzības līmeni un 
garantējot patērētāju tiesības. Jebkuram 
ierosinātajam pasākumam arī būtu 
jāvienkāršo un jāsaskaņo kredītu 
apkalpotājiem noteiktās prasības. Tādēļ ar 
šo direktīvu būtu jāizveido Savienības 
mēroga regulējums tādu kredītlīgumu 
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kredītiestādes. pircējiem un apkalpotājiem, kurus 
izsniegušas kredītiestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Citām finanšu iestādēm, kuras ir 
aktīvas otrreizējā tirgū, būtu jāņem vērā 
patērētāju intereses un jānodrošina 
atbilstība visām attiecīgajām dalībvalstu 
un ES patērētāju aizsardzības prasībām, 
tostarp prasībām, kas noteiktas Direktīvas 
2014/17/ES 28. pantā1a, EBI 
Pamatnostādnēs par kavētiem 
maksājumiem un piespiedu atsavināšanu, 
kā arī EBI Pamatnostādņu par 
nerezultatīvu un neveiktu riska darījumu 
pārvaldību galīgajā redakcijā.
_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2014/17/ES (2014. gada 4. 
februāris) par patērētāju kredītlīgumiem 
saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu 
un ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 
2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 
1093/2010 (OV L 60, 28.2.2014., 34.-85. 
lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 225
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Iecietības pasākumu mērķim 
vajadzētu būt, lai aizņēmējs atkal ir 
spējīgs ilgtspējīgi un rezultatīvi atmaksāt 
kredītsaistības, ņemot vērā taisnīgas 
attieksmes pret patērētāju principus un 
visas attiecīgās dalībvalstu un ES 
patērētāju aizsardzības prasības, kas var 
būt piemērojamas. Pieņemot lēmumu par 
veicamajām darbībām vai pārskatīšanas 
pasākumiem, kredītiestādēm būtu jāņem 
vērā patērētāju intereses un jānodrošina 
atbilstība visām patērētāju aizsardzības 
prasībām, tostarp prasībām, kas noteiktas 
Direktīvas 2014/17/ES 28. pantā, EBI 
Pamatnostādnēs par kavētiem 
maksājumiem un piespiedu atsavināšanu, 
kā arī EBI Pamatnostādņu par 
nerezultatīvu un neveiktu riska darījumu 
pārvaldību galīgajā redakcijā.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9c) Pārskatīšanas pasākumos var 
iekļaut šādas koncesijas patērētājam:
(a) pilnīga vai daļēja kredītlīguma 
pārfinansēšana;
(b) iepriekšējo kredītlīguma noteikumu 
grozīšana, kas, cita starpā, var ietvert:
i. hipotekārā kredīta termiņa 
pagarināšanu;
ii. hipotekārā kredīta veida maiņu 
(piemēram, mainot hipotēkas veidu no 
kapitāla un procentu hipotēkas tikai uz 
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procentu hipotēku);
iii. atlikto maksājumu uz laiku visam 
periodiskajam maksājumam vai tā daļai;
iv. izmaiņas procentu likmē līdz noteiktai 
maksimālajai robežai;
v. maksājuma saistību termiņa atlikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Matt Carthy

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tomēr patlaban kredītu pircēji un 
kredītu apkalpotāji nevar izmantot iekšējā 
tirgus priekšrocības tādu šķēršļu dēļ, 
kurus rada atšķirīgi valstu tiesību akti, jo 
trūkst īpaša un saskaņota regulatīvā un 
uzraudzības režīma. Dalībvalstīs ir ļoti 
atšķirīgi noteikumi par to, kā iestādes, kas 
nav kredītiestādes, var iegādāties 
kredītlīgumus no kredītiestādēm. Iestādes, 
kas nav kredītiestādes un kas iegādājas 
kredītiestāžu izsniegtu kredītu, dažās 
dalībvalstīs netiek regulētas, savukārt 
citās dalībvalstīs tām piemēro dažādas 
prasības, reizēm pat prasību iegūt atļauju 
darboties kā kredītiestādei. Šīs atšķirības 
regulatīvajās prasībās ir radījušas 
ievērojamus šķēršļus kredīta likumīgai 
pārrobežu iegādei Savienībā, galvenokārt 
aizvien pieaugošo atbilstības izmaksu dēļ, 
ar kurām saskaras, cenšoties pirkt 
kredītportfeļus. Tā rezultātā kredītu 
pircēji darbojas tikai dažās dalībvalstīs, 
un tāpēc iekšējā tirgū konkurence ir 
neliela, jo ieinteresēto kredītu pircēju 
skaits aizvien ir mazs. Tas ir radījis 
neefektīvu otrreizējo tirgu attiecībā uz 
INA. Turklāt pārsvarā valstu tirgi 
attiecībā uz INA aizvien ir maza apjoma 

svītrots
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tirgi.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Bogdan Rzońca

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ienākumus nenesošs kredītlīgums 
ir riska darījums, ko klasificē kā 
ienākumus nenesošu saskaņā ar 47.a 
pantu 2019. gada 17. aprīļa Regulā (ES) 
Nr. 2019/630, ar ko groza Regulu (ES) 
Nr. 575/2013 attiecībā uz zaudējumu 
seguma minimumu ienākumus 
nenesošiem riska darījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Pašlaik Eiropas līmenī nav vienotu 
minimālo standartu, kas regulētu kredītu 
apkalpošanas darbības. Turklāt pašlaik 
nav noteikti kopēji standarti, lai regulētu 
darbības, kas ir saistītas ar parādu 
piedziņu.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis
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Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Pašlaik Eiropas līmenī nav vienotu 
minimālo standartu, kas regulētu kredītu 
apkalpošanas darbības. Turklāt pašlaik 
nav noteikti kopēji standarti, lai regulētu 
darbības, kas ir saistītas ar parādu 
piedziņu.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tas, ka kredītu pirkšanas tirgū un 
kredītu apkalpošanas darbību tirgū nav 
konkurences spiediena, rada situāciju, 
kurā kredītu apkalpošanas sabiedrības no 
kredītu pircējiem iekasē augstas maksas 
par saviem pakalpojumiem, kā arī rada 
zemas cenas kredītu otrreizējos tirgos. Tas 
samazina stimulu kredītiestādēm 
atbrīvoties no saviem INA krājumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 232
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tādēļ ir nepieciešama rīcība 
Savienības mērogā, lai risinātu situāciju, 

(16) Tādēļ ir nepieciešama rīcība 
Savienības mērogā, lai risinātu situāciju, 
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kurā nonāk kredītu pircēji un kredītu 
apkalpotāji attiecībā uz kredītu, ko 
sākotnēji piešķīrušas kredītiestādes. Šajā 
posmā netiek ierosināts aptvert kredītu, ko 
sākotnēji izsniegušas iestādes, kas nav 
kredītiestādes, vai parādu iekasēšanu 
kopumā, jo nav pierādījumu, ka šādas 
paplašinātas darbības jomas piemērošana 
būtu svarīga makroekonomikas līmenī, kā 
arī nepastāv nesaskaņoti stimuli vai tirgi, 
kas slikti darbojas.

kurā nonāk kredītu pircēji un kredītu 
apkalpotāji attiecībā uz ienākumus 
nenesošu kredītu, ko sākotnēji piešķīrušas 
kredītiestādes. Šī direktīva neskar arī 
valstu noteikumus, ar ko piemēro papildu 
prasības kredīta pircējam vai kredīta 
apkalpotājam attiecībā uz noteikumu un 
nosacījumu apspriešanu no jauna 
atbilstīgi kredītlīgumam. Šajā posmā 
netiek ierosināts aptvert kredītu, ko 
sākotnēji izsniegušas iestādes, kas nav 
kredītiestādes, vai parādu iekasēšanu 
kopumā, jo nav pierādījumu, ka šādas 
paplašinātas darbības jomas piemērošana 
būtu svarīga makroekonomikas līmenī, kā 
arī nepastāv nesaskaņoti stimuli vai tirgi, 
kas slikti darbojas.

Or. en

Grozījums Nr. 233
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tādēļ ir nepieciešama rīcība 
Savienības mērogā, lai risinātu situāciju, 
kurā nonāk kredītu pircēji un kredītu 
apkalpotāji attiecībā uz kredītu, ko 
sākotnēji piešķīrušas kredītiestādes. Šajā 
posmā netiek ierosināts aptvert kredītu, ko 
sākotnēji izsniegušas iestādes, kas nav 
kredītiestādes, vai parādu iekasēšanu 
kopumā, jo nav pierādījumu, ka šādas 
paplašinātas darbības jomas piemērošana 
būtu svarīga makroekonomikas līmenī, kā 
arī nepastāv nesaskaņoti stimuli vai tirgi, 
kas slikti darbojas.

(16) Tādēļ ir nepieciešama rīcība 
Savienības mērogā, lai panāktu aizņēmēju 
aizsardzību, kā arī banku sistēmas 
ilgtspēju un kredītu pircēju un kredītu 
apkalpotāju stāvokli attiecībā uz kredītu, 
ko sākotnēji piešķīrušas kredītiestādes. 
Šajā posmā netiek ierosināts aptvert 
kredītu, ko sākotnēji izsniegušas iestādes, 
kas nav kredītiestādes, vai parādu 
iekasēšanu kopumā, jo nav pierādījumu, ka 
šādas paplašinātas darbības jomas 
piemērošana būtu svarīga 
makroekonomikas līmenī, kā arī nepastāv 
nesaskaņoti stimuli vai tirgi, kas slikti 
darbojas.

Or. en
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Grozījums Nr. 234
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Tāpat direktīva neietekmē valsts 
tiesību aktos noteiktos ierobežojumus 
attiecībā uz kreditora tiesību nodošanu 
saskaņā ar ienākumus nenesošu 
kredītlīgumu vai pašu kredītlīgumu, kas 
nav izbeigts saskaņā ar valsts 
civiltiesībām, tādējādi, ka visas summas, 
kas maksājamas saskaņā ar kredītlīgumu, 
ir nekavējoties jāsamaksā, ja tas ir 
nepieciešams, lai veiktu nodošanu 
struktūrai ārpus banku sistēmas. Tādējādi 
būs dalībvalstis, kurās, ņemot vērā valsts 
noteikumus, neregulētajiem kreditoriem 
joprojām būs ierobežojumi iegūt 
ienākumus nenesošus kredītlīgumus, 
kuru termiņš nav kavēts, kuru termiņa 
kavējums ir mazāks par 90 dienām vai 
kuri nav izbeigti saskaņā ar valsts 
civiltiesībām. Dalībvalstīm ir tiesības 
reglamentēt ienākumus nesošo 
kredītlīgumu nodošanu, tostarp nosakot 
prasības, kas ir līdzvērtīgas šajā direktīvā 
noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Identisks Padomes teksta 18. apsvērumam (7344/19 ADD 1), kā arī ECON komitejas 2019. 
gada martā sagatavotā neoficiālā kompromisa teksta 16.b apsvērumam

Grozījums Nr. 235
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Uz kredīta apkalpošanas darbībās 
iesaistītām struktūrām, kuras var būt gan 
specializēti kredītu apkalpotāji, gan banku 
iestādes, gan arī kredītu pircēji, attiecas 
tādi paši noteikumi. Tas varētu tieši 
izrietēt no FITD noteikumu piemērošanas 
kredīta apkalpošanas darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai arī šīs direktīvas mērķis ir 
stiprināt kredītiestāžu spēju rīkoties ar 
kredītu, kas ir kļuvis ienākumus nenesošs, 
vai riskiem, kas kļūst nerezultatīvi, kredītu 
otrreizējais tirgus attiecas gan uz 
ienākumus nesošu, gan uz ienākumus 
nenesošu kredītu. Faktiskie tirgus 
pārdošanas apjomi ietver kredītportfeļus, 
kurus veido dažādi kredīti – ienākumus 
nesoši, nepietiekamus ienākumus nesoši un 
ienākumus nenesoši. Portfeļi ietver kredītu, 
kas ir gan nodrošināts, gan nenodrošināts, 
un kas patērētājiem vai uzņēmumiem ir 
jāatmaksā. Gadījumos, kad noteikumi par 
izpildes vēršanu uz kredītu atšķiras 
attiecībā uz katru kredīta veidu vai 
aizņēmēju, tiktu paredzētas papildu 
izmaksas minēto kredītportfeļu 
sagatavošanai pārdošanas nolūkos. Šīs 
direktīvas nosacījumi, kuru mērķis ir 
otrreizējā tirgus attīstība, aptver ienākumus 
nesošu un ienākumus nenesošu kredītu, 
lai novērstu tādas situācijas izveidošanos, 
ka šīs papildu izmaksas varētu ieguldītājus 
atturēt no piedalīšanās un sadrumstalot šo 

(17) Lai arī šīs direktīvas mērķis ir 
aizsargāt patērētāju tiesības un stiprināt 
kredītiestāžu spēju rīkoties ar kredītu, kas 
ir kļuvis ienākumus nenesošs, vai riskiem, 
kas kļūst nerezultatīvi, kredītu otrreizējais 
tirgus attiecas gan uz ienākumus nesošu, 
gan uz ienākumus nenesošu kredītu. 
Faktiskie tirgus pārdošanas apjomi ietver 
kredītportfeļus, kurus veido ļoti 
nepietiekamus ienākumus nesoši un 
ienākumus nenesoši kredīti. Portfeļi ietver 
kredītu, kas ir nenodrošināts, un kas 
patērētājiem vai uzņēmumiem ir jāatmaksā. 
Gadījumos, kad noteikumi par izpildes 
vēršanu uz kredītu atšķiras attiecībā uz 
katru kredīta veidu vai aizņēmēju, tiktu 
paredzētas papildu izmaksas minēto 
kredītportfeļu sagatavošanai pārdošanas 
nolūkos. Šīs direktīvas nosacījumi, kuru 
mērķis ir otrreizējā tirgus attīstība, aptver 
ienākumus nenesošu kredītu, lai novērstu 
tādas situācijas izveidošanos, ka šīs papildu 
izmaksas varētu radīt sociālu krīzi un 
vienlaikus ieguldītājus atturēt no 
piedalīšanās, un sadrumstalot šo jauno 
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jauno tirgu. Kredītiestādes gūs labumu no 
lielākas ieguldītāju bāzes un efektīvākiem 
kredītu apkalpotājiem. Līdzīgas 
priekšrocības radīsies aktīvu 
pārvaldīšanas sabiedrībām, kuras ir 
būtiskas dažās dalībvalstīs, jo tās tirgo gan 
ienākumus nesošus, gan ienākumus 
nenesošus kredītus, kuru izcelsme ir 
kredītiestādes, kas ir noregulētas vai 
pārstrukturētas vai kuras kā citādi tos 
svītrojušas no savām bilancēm28.

tirgu.

_________________
28 Sk. Komisijas dienestu darba 
dokumentu SWD(2018 72) par APS 
plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Lai nodrošinātu labi 
funkcionējošu iekšējo tirgu aizdevumiem 
un augstu patērētāju aizsardzības līmeni, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina laba 
kredītu pircēju reputācija. Tas ir svarīgi, 
lai izvairītos no kaitējuma patērētājiem 
šajā tirgū, piemēram, draudīgas vai 
aizvainojošas runas vai uzvedības 
izmantošanu vai draudiem patērētājiem 
un viņu ģimenēm.

Or. en

Grozījums Nr. 238
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums
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18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Nozīme, kāda Savienības tiesību 
aktos piešķirta aizsardzībai, ko 
patērētājiem sniedz ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2014/17/ES29, 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2008/48/EK30  un Padomes Direktīvu 
93/13/EEK31, nozīmē, ka kreditora tiesību 
cesijai kredītlīgumā vai paša līguma cesijai 
kredīta pircējam nevajadzētu nekādā veidā 
ietekmēt aizsardzības līmeni, kas 
patērētājiem piešķirts ar Savienības tiesību 
aktiem. Tādēļ kredītu pircējiem un kredītu 
apkalpotājiem būtu jāpanāk atbilstība 
Savienības tiesību aktiem, ciktāl tie 
attiecas uz sākotnējo kredītlīgumu, un 
patērētājam būtu jāsaglabā tas pats 
aizsardzības līmenis, kas paredzēts 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai 
ko nosaka Savienības vai valstu tiesību 
kolīziju normām, neatkarīgi no tiesību 
aktiem, kas piemērojami kredīta pircējam 
vai kredīta apkalpotājam.

(18) Nozīme, kāda Savienības tiesību 
aktos piešķirta aizsardzībai, ko 
patērētājiem sniedz ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2014/17/ES29, 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2008/48/EK30  un Padomes Direktīvu 
93/13/EEK31, nozīmē, ka kredīta tiesību 
cesijai kredītlīgumā vai paša līguma cesijai 
kredīta pircējam nevajadzētu nekādā veidā 
ietekmēt aizsardzības līmeni, kas 
patērētājiem piešķirts ar Savienības tiesību 
aktiem.

_________________ _________________
29 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2014/17/ES (2014. gada 4. 
februāris) par patērētāju kredītlīgumiem 
saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un 
ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 
2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 
(OV L 60, 28.2.2014., 34. lpp.).

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2014/17/ES (2014. gada 4. 
februāris) par patērētāju kredītlīgumiem 
saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un 
ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 
2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 
(OV L 60, 28.2.2014., 34. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2008/48/EK (2008. gada 23. 
aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar 
ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK (OV L 
60/34, 22.5.2008., 66. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2008/48/EK (2008. gada 23. 
aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar 
ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK (OV L 
60/34, 22.5.2008., 66. lpp.).

31 Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. 
gada 5. aprīlis) par negodīgiem 
noteikumiem patērētāju līgumos (OV L 95, 
21.4.1993., 29. lpp.).

31 Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. 
gada 5. aprīlis) par negodīgiem 
noteikumiem patērētāju līgumos (OV L 95, 
21.4.1993., 29. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 239
Frances Fitzgerald

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Nozīme, kāda Savienības tiesību 
aktos piešķirta aizsardzībai, ko 
patērētājiem sniedz ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2014/17/ES29, 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2008/48/EK30 un Padomes Direktīvu 
93/13/EEK31, nozīmē, ka kreditora tiesību 
cesijai kredītlīgumā vai paša līguma cesijai 
kredīta pircējam nevajadzētu nekādā veidā 
ietekmēt aizsardzības līmeni, kas 
patērētājiem piešķirts ar Savienības tiesību 
aktiem. Tādēļ kredītu pircējiem un kredītu 
apkalpotājiem būtu jāpanāk atbilstība 
Savienības tiesību aktiem, ciktāl tie attiecas 
uz sākotnējo kredītlīgumu, un patērētājam 
būtu jāsaglabā tas pats aizsardzības 
līmenis, kas paredzēts saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem vai ko nosaka 
Savienības vai valstu tiesību kolīziju 
normām, neatkarīgi no tiesību aktiem, kas 
piemērojami kredīta pircējam vai kredīta 
apkalpotājam.

(18) Nozīme, kāda Savienības tiesību 
aktos piešķirta aizsardzībai, ko 
patērētājiem sniedz ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2014/17/ES29, 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2008/48/EK30 un Padomes Direktīvu 
93/13/EEK31, nozīmē, ka kreditora tiesību 
cesijai kredītlīgumā vai paša līguma cesijai 
kredīta pircējam nevajadzētu nekādā veidā 
ietekmēt aizsardzības līmeni, kas 
patērētājiem piešķirts ar Savienības tiesību 
aktiem. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
tādēļ kredītu pircējiem un kredītu 
apkalpotājiem būtu jāatbilst Savienības 
tiesību aktiem, ciktāl tie attiecas uz 
sākotnējo kredītlīgumu, un dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka patērētājam būtu 
jāsaglabā tas pats aizsardzības līmenis, kas 
paredzēts saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem vai ko nosaka Savienības vai valstu 
tiesību kolīziju normām, neatkarīgi no 
tiesību aktiem, kas piemērojami kredīta 
pircējam vai kredīta apkalpotājam. Šai 
direktīvai nevajadzētu ierobežot 
dalībvalstu iespējas kredītu apkalpotājiem 
vai kredītu pircējiem piemērot stingrākus 
patērētāju aizsardzības noteikumus.

_________________ _________________
29 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2014/17/ES (2014. gada 4. 
februāris) par patērētāju kredītlīgumiem 
saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un 
ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 
2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 
(OV L 60, 28.2.2014., 34. lpp.).

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2014/17/ES (2014. gada 4. 
februāris) par patērētāju kredītlīgumiem 
saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un 
ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 
2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 
(OV L 60, 28.2.2014., 34. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2008/48/EK (2008. gada 23. 
aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar 
ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK (OV L 

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2008/48/EK (2008. gada 23. 
aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar 
ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK (OV L 
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60/34, 22.5.2008., 66. lpp.). 60/34, 22.5.2008., 66. lpp.).
31 Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. 
gada 5. aprīlis) par negodīgiem 
noteikumiem patērētāju līgumos (OV L 95, 
21.4.1993., 29. lpp.).

31 Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. 
gada 5. aprīlis) par negodīgiem 
noteikumiem patērētāju līgumos (OV L 95, 
21.4.1993., 29. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 240
Matt Carthy

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Nozīme, kāda Savienības tiesību 
aktos piešķirta aizsardzībai, ko 
patērētājiem sniedz ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2014/17/ES29, 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2008/48/EK30 un Padomes Direktīvu 
93/13/EEK31, nozīmē, ka kreditora tiesību 
cesijai kredītlīgumā vai paša līguma cesijai 
kredīta pircējam nevajadzētu nekādā veidā 
ietekmēt aizsardzības līmeni, kas 
patērētājiem piešķirts ar Savienības tiesību 
aktiem. Tādēļ kredītu pircējiem un kredītu 
apkalpotājiem būtu jāpanāk atbilstība 
Savienības tiesību aktiem, ciktāl tie attiecas 
uz sākotnējo kredītlīgumu, un patērētājam 
būtu jāsaglabā tas pats aizsardzības 
līmenis, kas paredzēts saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem vai ko nosaka 
Savienības vai valstu tiesību kolīziju 
normām, neatkarīgi no tiesību aktiem, kas 
piemērojami kredīta pircējam vai kredīta 
apkalpotājam.

(18) Nozīme, kāda Savienības tiesību 
aktos piešķirta aizsardzībai, ko 
patērētājiem sniedz ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2014/17/ES29, 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2008/48/EK30 un Padomes Direktīvu 
93/13/EEK31, nozīmē, ka kreditora tiesību 
cesijai kredītlīgumā vai paša līguma cesijai 
kredīta pircējam nevajadzētu nekādā veidā 
ietekmēt aizsardzības līmeni, kas 
patērētājiem piešķirts ar valstu un 
Savienības tiesību aktiem. Tādēļ kredītu 
pircējiem un kredītu apkalpotājiem būtu 
jāpanāk atbilstība valstu un Savienības 
tiesību aktiem, ciktāl tie attiecas uz 
sākotnējo kredītlīgumu, un patērētājam 
būtu jāsaglabā tas pats aizsardzības 
līmenis, kas paredzēts saskaņā ar valstu un 
Savienības tiesību aktiem neatkarīgi no 
tiesību aktiem, kas piemērojami kredīta 
pircējam vai kredīta apkalpotājam. Valstu 
kompetentajām iestādēm ir jānodrošina, 
ka aizņēmēja situācija nepasliktinās pēc 
kredītlīguma nodošanas no kredītiestādes 
kredīta pircējam vai kredīta apkalpotājam.

_________________ _________________
29 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2014/17/ES (2014. gada 4. 
februāris) par patērētāju kredītlīgumiem 
saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un 

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2014/17/ES (2014. gada 4. 
februāris) par patērētāju kredītlīgumiem 
saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un 
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ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 
2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 
(OV L 60, 28.2.2014., 34. lpp.).

ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 
2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 
(OV L 60, 28.2.2014., 34. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2008/48/EK (2008. gada 23. 
aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar 
ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK (OV L 
60/34, 22.5.2008., 66. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2008/48/EK (2008. gada 23. 
aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar 
ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK (OV L 
60/34, 22.5.2008., 66. lpp.).

31 Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. 
gada 5. aprīlis) par negodīgiem 
noteikumiem patērētāju līgumos (OV L 95, 
21.4.1993., 29. lpp.).

31 Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. 
gada 5. aprīlis) par negodīgiem 
noteikumiem patērētāju līgumos (OV L 95, 
21.4.1993., 29. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 241
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Šī direktīva neskar patērētāju 
aizsardzību, ko garantē Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 
2005/27/EK, kas aizliedz negodīgu praksi, 
tostarp tādu, kas tiek īstenota, izpildot 
līgumu, saskaņā ar kuru patērētājs tiek 
maldināts attiecībā uz viņa tiesībām vai 
pienākumiem; vai saskaņā ar kuru 
patērētājs tiek iebiedēts vai piespiests, 
piemēram, saistībā ar izpildes pasākumu 
vai saziņas laika grafiku, vietu, raksturu 
vai ilgumu, draudīgas vai aizvainojošas 
runas vai uzvedības izmantošanu vai 
draudiem veikt jebkuru darbību, ko nevar 
veikt likumīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
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GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu augsta līmeņa 
patērētāju aizsardzību, Savienības un valstu 
tiesību aktos ir noteiktas vairākas tiesības 
un aizsardzības pasākumi, kas attiecas 
kredītlīgumiem, kas apsolīti vai piešķirti 
patērētājam. Minētās tiesības un 
aizsardzības pasākumus piemēro jo īpaši 
kredītlīguma vienošanās un noslēgšanas 
procesam un tā izpildei vai saistību 
neizpildei. Tas jo īpaši attiecas uz 
ilgtermiņa patēriņa kredītlīgumiem, kurus 
regulē Direktīva 2014/17/ES, attiecībā uz 
patērētāja tiesībām daļēji vai pilnībā 
izpildīt savas kredītlīgumā noteiktās 
saistības pirms minētā līguma termiņa 
beigām vai, attiecīgā gadījumā, ar Eiropas 
standartizētās informācijas lapas 
starpniecību tikt informētam par iespējamo 
kredītlīguma nodošanu kredīta pircējam. 
Nebūtu jāmaina arī aizņēmēja tiesības, ja 
kredītlīguma nodošana starp kredītiestādi 
un pircēju notiek līguma pārjaunošanas 
veidā.

(20) Lai nodrošinātu augsta līmeņa 
patērētāju aizsardzību, Savienības un valstu 
tiesību aktos ir noteiktas vairākas tiesības 
un aizsardzības pasākumi, kas attiecas 
kredītlīgumiem, kas nav patērētāju 
aizdevumi, īpaši uz tiem, kuri ir 
nodrošināti ar galvenās dzīvesvietas 
mājokli. Minētās tiesības un aizsardzības 
pasākumus piemēro jo īpaši kredītlīguma 
vienošanās un noslēgšanas procesam un tā 
izpildei vai saistību neizpildei. Tas jo īpaši 
attiecas uz ilgtermiņa patēriņa 
kredītlīgumiem, kurus regulē Direktīva 
2014/17/ES, attiecībā uz patērētāja 
tiesībām daļēji vai pilnībā izpildīt savas 
kredītlīgumā noteiktās saistības pirms 
minētā līguma termiņa beigām vai, 
attiecīgā gadījumā, ar Eiropas 
standartizētās informācijas lapas 
starpniecību tikt informētam, tomēr 
nevajadzētu atļaut jebkādu kredītlīguma 
nodošanu kredīta pircējam, jo nekādos 
apstākļos, nedz arī līguma pārjaunošanas 
veidā nevajadzētu izmainīt aizņēmēja 
tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Mājokļu hipotēkas attiecībā uz 
galvenajām dzīvesvietām būtu jāizslēdz no 
šīs direktīvas darbības jomas.
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Or. en

Grozījums Nr. 244
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Direktīvas priekšlikums
20.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20b) Saskaņā ar šo direktīvu 
ienākumus nenesošu aizdevumu, kas 
nodrošināts ar mājokļa īpašuma hipotēku, 
nevajadzētu piešķirt bez aizņēmēja 
rakstiskas piekrišanas.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Savienības kredītiestādes un to 
meitasuzņēmumi veic kredītu 
apkalpošanas darbības to parastās 
darījumdarbības ietvaros. Tām attiecībā uz 
kredītu, ko tās pašas ir izsniegušas, un 
kredītu, ko tās ir nopirkušas no citas 
kredītiestādes, ir tie paši pienākumi. Tā kā 
tās jau tiek regulētas un uzraudzītas, šīs 
direktīvas piemērošana to kredītu 
apkalpošanas vai pirkšanas darbībām 
nozīmētu atļauju dublēšanos un atbilstības 
izmaksu nevajadzīgu divkāršošanu, un 
tāpēc uz tām šī direktīva neattiecas.

(22) Savienības kredītiestādes veic 
kredītu apkalpošanas darbības to parastās 
darījumdarbības ietvaros. Tām attiecībā uz 
kredītlīgumiem, ko tās pašas ir izsniegušas, 
un kredītlīgumiem, ko tās ir nopirkušas no 
citas kredītiestādes, vai kurus tās apkalpo 
kredīta pircēja uzdevumā, ir tie paši 
pienākumi. Tā kā tās jau tiek regulētas un 
uzraudzītas, šīs direktīvas piemērošana to 
kredītu apkalpošanas vai pirkšanas 
darbībām nozīmētu atļauju dublēšanos un 
atbilstības izmaksu nevajadzīgu 
divkāršošanu, un tāpēc uz tām šī direktīva 
neattiecas. Šīs direktīvas piemērošanas 
jomā neietilpst arī kredītiestāžu veikta 
kredītu apkalpošanas darbību nodošana 
ārpakalpojumā — saistībā gan ar 
ienākumus nesošiem, gan ienākumus 
nenesošiem kredītlīgumiem — kredītu 
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apkalpotājiem vai citām trešām personām, 
jo kredītiestādēm jau ir jāievēro 
piemērojamie nodošanas ārpakalpojumā 
noteikumi. Turklāt šī direktīva neattiecas 
uz kreditoriem, kas nav kredītiestādes, bet 
ko tomēr regulē un uzrauga dalībvalsts 
kompetentā iestāde saskaņā ar Direktīvu 
2008/48/EK un Direktīvu 2014/17/ES un 
kas uzņemas veikt patērētājiem piešķirto 
aizdevumu kredītu apkalpošanas darbības 
kā daļu no savas parastās 
uzņēmējdarbības, ja tie attiecīgajā 
dalībvalstī veic kredītu apkalpošanas 
darbības kredītiestāžu izsniegtajiem 
aizdevumiem. Tāpat šīs direktīvas 
piemērošanas jomā neietilpst alternatīvo 
ieguldījumu fonda pārvaldnieks, 
pārvaldīšanas sabiedrība un ieguldījumu 
sabiedrība (ar nosacījumu, ka 
ieguldījumu sabiedrība nav izraudzījusi 
pārvaldīšanas sabiedrību), kas 
apstiprināta vai reģistrēta saskaņā ar 
Direktīvu 2011/61/ES vai Direktīvu 
2009/65/EK. Turklāt ir dažas profesijas, 
kurās tiek veiktas apkalpošanas darbībām 
līdzīgas papildu darbības, proti, valstu 
notāri, advokāti, tiesu izpildītāji vai citas 
valsts amatpersonas, kas rīkojas saskaņā 
ar valsts tiesas nosacījumiem un veic 
saistošu pasākumu īstenošanu, tāpēc 
dalībvalstis var nolemt nepiemērot šo 
direktīvu minētajām profesijām.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai esošajiem kredītu pircējiem un 
kredītu apkalpotājiem ļautu pielāgoties 
valstu noteikumu, ar ko īsteno šo direktīvu, 

(23) Lai esošajiem kredītu pircējiem un 
kredītu apkalpotājiem ļautu pielāgoties 
valstu noteikumu, ar ko īsteno šo direktīvu, 
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prasībām un jo īpaši lai ļautu kredītu 
apkalpotājiem saņemt atļauju, šī direktīva 
attieksies tikai uz tādu kredītlīgumu 
nodošanu, kas notiek sešus mēnešus pēc 
tam, kad ir beidzies transponēšanas 
termiņš.

prasībām un jo īpaši lai ļautu kredītu 
apkalpotājiem saņemt atļauju, šī direktīva 
attieksies tikai uz tādu kredītlīgumu 
nodošanu, kas notiek sešus mēnešus pēc 
tam, kad ir beidzies transponēšanas 
termiņš, un tikai tad, kad kreditori būs 
nodrošinājuši grūtībās nonākušajiem 
aizņēmējiem tiesības atpirkt savu parādu 
par tādu pašu cenu.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Uz kredīta apkalpotāja atļauju 
sniegt kredītu apkalpošanas darbības visā 
Savienībā būtu jāattiecina vienādu un 
saskaņotu noteikumu kopums, ko 
kompetentajām iestādēm būtu 
proporcionāli jāpiemēro. Lai novērstu to, 
ka samazinās parādnieka vai aizņēmēja 
aizsardzības līmenis, un lai veicinātu 
uzticību, noteikumiem par kredīta 
apkalpotāja atļaujas piešķiršanu un 
saglabāšanu būtu jānodrošina, ka par 
kredītu apkalpotājiem, personām, kam ir 
būtiska līdzdalība kredīta apkalpotājā vai 
kas ir daļa no pakalpojumu sniedzēja 
vadības, sodāmības reģistrā nav ziņu par 
smagiem noziedzīgiem darījumiem pret 
īpašumu, finanšu darbībām vai fizisku 
neaizskaramību, un tiem ir laba reputācija. 
Tāpat pret šīm personām, kā arī pret 
kredīta apkalpotāju, nedrīkst būt sāktai 
maksātnespējas procedūrai, vai tās nekad 
agrāk nav atzītas par bankrotējušām, 
izņemot, ja tās ir atjaunotas amatos saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem. Visbeidzot, lai 
nodrošinātu atbilstību parādnieku 
aizsardzības noteikumiem, kā arī personas 
datu aizsardzības noteikumiem, ir 

(24) Uz kredīta apkalpotāja atļauju 
sniegt kredītu apkalpošanas darbības visā 
Savienībā būtu jāattiecina vienādu un 
saskaņotu noteikumu kopums, ko 
kompetentajām iestādēm būtu 
proporcionāli jāpiemēro. Lai novērstu to, 
ka samazinās parādnieka vai aizņēmēja 
aizsardzības līmenis, un lai veicinātu 
uzticību, noteikumiem par kredīta 
apkalpotāja atļaujas piešķiršanu un 
saglabāšanu būtu jānodrošina, ka par 
kredītu apkalpotājiem, personām, kam ir 
būtiska līdzdalība kredīta apkalpotājā vai 
kas ir daļa no pakalpojumu sniedzēja 
vadības, sodāmības reģistrā nav ziņu par 
smagiem noziedzīgiem darījumiem pret 
īpašumu, finanšu darbībām vai fizisku 
neaizskaramību, un tiem ir laba reputācija. 
Tāpat pret šīm personām, kā arī pret 
kredīta apkalpotāju, nedrīkst būt sāktai 
maksātnespējas procedūrai, vai tās nekad 
agrāk nav atzītas par bankrotējušām, 
izņemot, ja tās ir atjaunotas amatos saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem. Visbeidzot, lai 
nodrošinātu atbilstību parādnieku 
aizsardzības noteikumiem, kā arī personas 
datu aizsardzības noteikumiem, ir 
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jāpieprasa, lai tiktu ieviesti un uzraudzīti 
piemēroti pārvaldības mehānismi un 
iekšējās kontroles mehānismi, kā arī 
sūdzību reģistrēšana un izskatīšana. Turklāt 
kredītu apkalpotājiem vajadzētu rīkoties 
taisnīgi un pienācīgi ņemt vērā aizņēmēju 
finansiālo situāciju. Ja valsts mērogā ir 
pieejamas konsultācijas parādu jautājumos, 
kas atvieglo parāda atmaksāšanu, kredītu 
apkalpotājiem būtu jāinformē aizņēmēji 
par šādiem pakalpojumiem.

jāpieprasa, lai tiktu ieviesti un uzraudzīti 
piemēroti pārvaldības mehānismi un 
iekšējās kontroles mehānismi, kā arī 
sūdzību reģistrēšana un izskatīšana. Turklāt 
kredītu apkalpotājiem vajadzētu rīkoties 
taisnīgi un pienācīgi ņemt vērā aizņēmēju 
finansiālo situāciju. Turklāt darījumos ar 
aizņēmējiem kredīta apkalpotājiem būtu 
jāievēro minimālie kopīgie ES standarti, 
kas noteikti šajā direktīvā un ko 
dalībvalstis transponējušas. Ja valsts 
mērogā ir pieejamas konsultācijas parādu 
jautājumos, kas atvieglo parāda 
atmaksāšanu, kredītu apkalpotājiem ir 
pienākums norādīt aizņēmējiem par 
šādiem pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Frances Fitzgerald

Direktīvas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Kredītu pircējiem būtu arī jāsaņem 
atļauja veikt kredītu apkalpošanas 
darbības visā Savienībā, lai nodrošinātu, 
ka kompetentās iestādes regulē personas, 
kurām ir likumīgas īpašumtiesības uz 
kredītu, kas piešķirts saskaņā ar 
kredītlīgumu, un uz tām attiecas vienots 
un saskaņots nosacījumu kopums, kas 
kompetentajām iestādēm būtu jāpiemēro 
samērīgi. Atļaujas piešķiršanas un 
saglabāšanas nosacījumiem kredīta 
pircējam vajadzētu būt tādiem pašiem kā 
kredīta apkalpotājam. Kredītu pircējiem 
vajadzētu rīkoties taisnīgi un pienācīgi 
ņemt vērā aizņēmēju finansiālo situāciju. 
Ja valsts mērogā ir pieejamas 
konsultācijas parādu jautājumos, kas 
atvieglo parāda atmaksāšanu, kredītu 
apkalpotājiem būtu jāinformē aizņēmēji 
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par šādiem pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Frances Fitzgerald

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai novērstu ilgas procedūras un 
nenoteiktību, ir jānosaka prasības par 
informāciju, kas pieteikuma iesniedzējiem 
ir jāiesniedz, kā arī saprātīgi termiņi 
atļaujas izsniegšanai un atļaujas 
atsaukšanas noteikumi. Ja iestādes atsauc 
kredīta apkalpotāja atļauju, kas sniedz 
kredītu apkalpošanas darbības citās 
dalībvalstīs, par to jāinformē uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes. Līdzīgi ir 
jāizveido atjaunināts tiešsaistes publiskais 
reģistrs katrā dalībvalstī, lai nodrošinātu 
pārredzamību attiecībā uz atļauju 
saņēmušo kredītu apkalpotāju skaitu un 
identitāti.

(25) Lai novērstu ilgas procedūras un 
nenoteiktību, ir jānosaka prasības par 
informāciju, kas pieteikuma iesniedzējiem 
ir jāiesniedz, kā arī saprātīgi termiņi 
atļaujas izsniegšanai un atļaujas 
atsaukšanas noteikumi. Ja iestādes atsauc 
kredīta apkalpotāja vai kredīta pircēja 
atļauju, kas sniedz kredītu apkalpošanas 
darbības citās dalībvalstīs, par to jāinformē 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes. Līdzīgi ir jāizveido atjaunināts 
tiešsaistes publiskais reģistrs katrā 
dalībvalstī, lai nodrošinātu pārredzamību 
attiecībā uz atļauju saņēmušo kredītu 
apkalpotāju un kredītu pircēju skaitu un 
identitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Būtiskam priekšnoteikumam, lai 
uzņemtos kredītu pircēju un kredītu 
apkalpotāju lomu, vajadzētu būt tam, ka tie 
var piekļūt visai būtiskajai informācijai, un 
dalībvalstīm būtu jānodrošina šāda iespēja, 
tajā pašā laikā ievērojot Savienības un 

(30) Būtiskam priekšnoteikumam, lai 
uzņemtos kredītu pircēju un kredītu 
apkalpotāju lomu, vajadzētu būt tam, ka tie 
var piekļūt visai būtiskajai informācijai, un 
dalībvalstīm būtu jānodrošina šāda iespēja, 
tajā pašā laikā ievērojot Savienības un 
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valsts datu aizsardzības noteikumus. valsts datu aizsardzības noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Ja kredītiestāde nodod 
kredītlīgumu, tai būtu jāpieprasa informēt 
uzraudzītāju un kompetento iestādi, kas 
atbild par uzraudzības atbilstību šai 
direktīvai, par nodotā kredītportfeļa 
galvenajām iezīmēm un pircēja identitāti 
un, attiecīgā gadījumā, par tās pārstāvi 
Savienībā. Minētās kompetentās iestādes 
pienākumam vajadzētu būt nodot šādu 
informāciju iestādēm, kuru kompetencē ir 
uzraudzīt attiecīgo kredīta pircēju, un 
kompetentajai iestādei valstī, kurā 
aizņēmējs veic uzņēmējdarbību. Šādas 
pārredzamības prasības ļauj panākt 
saskaņotu un efektīvu kredītlīgumu 
nodošanas uzraudzību Savienības mērogā.

(31) Ja kredītiestāde nodod 
kredītlīgumu, tai būtu jāpieprasa reizi 
ceturksnī un apkopotā veidā informēt 
uzraudzītāju un kompetento iestādi, kas 
atbild par uzraudzības atbilstību šai 
direktīvai, vismaz par nodoto 
kredītportfeļu neatmaksātā atlikuma 
apkopojumu, kā arī iekļauto aizdevumu 
skaitu un apmēru un to, vai ir ietverti ar 
patērētājiem noslēgti līgumi. Par katru 
vienā darījumā nodoto portfeli 
informācijai būtu jāiekļauj juridiskās 
vienības identifikators, vai, ja tas nav 
pieejams, pircēja identitāte un adrese un, 
attiecīgā gadījumā, tās pārstāvis Savienībā. 
Minētās kompetentās iestādes pienākumam 
vajadzētu būt nodot šādu informāciju 
iestādēm, kuru kompetencē ir uzraudzīt 
attiecīgo kredīta pircēju. Šādas 
pārredzamības prasības ļauj panākt 
saskaņotu un efektīvu kredītlīgumu 
nodošanas uzraudzību Savienības mērogā. 
Proporcionalitātes principa ievērošanas 
nolūkā kompetentajām iestādēm, lai 
novērstu dublēšanos, būtu jāņem vērā 
informācija, kas tām jau ir pieejama, 
izmantojot citus līdzekļus, jo īpaši 
attiecībā uz kredītiestādēm. Joprojām ir 
skaidrs, ka par paziņošanas prasībām 
valsts kompetentajai iestādei par kredītu 
portfeli pēc tam, kad šāds portfelis ir 
nodots kredīta pircējam, ir atbildīgs 
pēdējais minētais. Turklāt 
vērtspapīrošanas darījumu gadījumā, ja ir 
paredzētas obligātas pārredzamības 
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veidnes, būtu jāizvairās no dubultas 
ziņošanas saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Padomes rīcības plāna ietvaros ir 
noteikts, ka kredītiestāžu datu 
infrastruktūra tiktu nostiprināta, ja tiktu 
ieviesti vienoti un standartizēti dati 
attiecībā uz ienākumus nenesošiem 
kredītlīgumiem. Eiropas Banku iestāde ir 
izstrādājusi datu veidlapas, ar kurām sniedz 
informāciju par kredītriska darījumiem 
bankas portfelī un ļauj potenciālajiem 
pircējiem novērtēt kredītlīgumu vērtību un 
veikt to uzticamības pārbaudi. Šādu 
veidlapu piemērošana kredītlīgumiem 
samazinātu informācijas asimetriju starp 
kredītlīgumu potenciālajiem pircējiem un 
pārdevējiem un tādējādi veicinātu 
funkcionējoša otrreizējā tirgus attīstību 
Savienībā. Tādēļ EBI datu veidlapas būtu 
jāiestrādā īstenošanas tehniskajos 
standartos un kredītiestādēm būtu minētie 
standarti jāizmanto, lai atvieglotu 
pārdošanai paredzēto kredītlīgumu 
novērtēšanu.

(32) Padomes rīcības plāna ietvaros ir 
noteikts, ka kredītiestāžu datu 
infrastruktūra tiktu nostiprināta, ja tiktu 
ieviesti vienoti un standartizēti dati 
attiecībā uz ienākumus nenesošiem 
kredītlīgumiem. Eiropas Banku iestāde ir 
izstrādājusi datu veidlapas, ar kurām sniedz 
informāciju par kredītriska darījumiem 
bankas portfelī un ļauj potenciālajiem 
pircējiem novērtēt kredītlīgumu vērtību un 
veikt to uzticamības pārbaudi. Šādu 
veidlapu piemērošana kredītlīgumiem 
samazinātu informācijas asimetriju starp 
kredītlīgumu potenciālajiem pircējiem un 
pārdevējiem un tādējādi veicinātu 
funkcionējoša otrreizējā tirgus attīstību 
Savienībā. Tādēļ EBI datu veidlapas būtu 
jāiestrādā īstenošanas tehniskajos 
standartos attiecībā uz kredītiestādēm. Lai 
ievērotu proporcionalitātes principu, 
minētās informācijas prasības 
kredītiestādēm būtu jāpiemēro samērīgi, 
ņemot vērā to lielumu un sarežģītību. Citi 
kredītlīgumu pārdevēji būtu jāmudina 
minētos standartus izmantot, lai atvieglotu 
pārdošanai paredzēto kredītlīgumu 
novērtēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
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Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Tā kā ienākumus nenesošu kredītu 
portfeļa novērtēšana ir sarežģīta, faktiskie 
pircēji otrreizējos tirgos ir pieredzējuši 
ieguldītāji. Tie bieži vien ir investīciju 
fondi, finanšu iestādes vai kredītiestādes. 
Tā kā tie neveido jaunu kredītu, bet pērk 
jau esošu kredītu, uzņemoties pašu risku, 
tie nerada prudenciālas bažas un to 
potenciālā ietekme uz sistēmisku risku ir 
nenozīmīga. Tādēļ nav pamatoti pieprasīt 
šāda veida ieguldītājiem pieteikties atļaujai 
vai paredzēt tiem īpašus nosacījumus, lai 
tie varētu iesaistīties šādās darbībās. Tomēr 
ir svarīgi, lai Savienības un valstu 
patērētāju aizsardzības noteikumi tiktu 
piemēroti arī turpmāk, un aizņēmēju 
tiesības joprojām būtu tādas, kā noteiktas 
sākotnējā kredītlīgumā.

(33) Tā kā ienākumus nenesošu kredītu 
portfeļa novērtēšana ir sarežģīta, faktiskie 
pircēji otrreizējos tirgos ir pieredzējuši 
ieguldītāji. Tie bieži vien ir investīciju 
fondi, finanšu iestādes vai kredītiestādes. 
Tā kā tie neveido jaunu kredītu, bet pērk 
jau esošu kredītu, uzņemoties pašu risku, 
tie nerada prudenciālas bažas un to 
potenciālā ietekme uz sistēmisku risku ir 
nenozīmīga. Tādēļ nav pamatoti pieprasīt 
šāda veida ieguldītājiem pieteikties atļaujai 
vai paredzēt tiem īpašus nosacījumus, lai 
tie varētu iesaistīties šādās darbībās. Tomēr 
ir svarīgi, lai Savienības un valstu 
patērētāju aizsardzības noteikumi tiktu 
piemēroti arī turpmāk, un aizņēmēju 
tiesības joprojām būtu tādas, kā noteiktas 
sākotnējā kredītlīgumā. Turklāt kredītu 
pircēji, kas nav kredītiestādes, bet ko 
tomēr regulē un uzrauga dalībvalsts 
kompetentā iestāde, dažos gadījumos var 
paredzēt jaunu kredītu darījumdarbības 
aizņēmējiem centienos īstenot saprātīgus 
atlabšanas pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Attiecībā uz trešās valsts kredītu 
pircējiem Savienības patērētājam ir grūtāk 
paļauties uz to tiesībām saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem un valstu 
iestādēm ir grūtāk uzraudzīt šāda 
kredītlīguma izpildi. Kredītiestādes var arī 

(34) Attiecībā uz trešās valsts kredītu 
pircējiem Savienības patērētājam ir grūtāk 
paļauties uz to tiesībām saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem un valstu 
iestādēm ir grūtāk uzraudzīt šāda 
kredītlīguma izpildi. Kredītiestādes var arī 
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atturēties no šādu kredītlīgumu nodošanas 
trešās valsts kredīta pircējiem ar to saistītā 
reputācijas riska dēļ. Nosakot pienākumu 
trešās valsts patēriņa kredītu pircēju 
pārstāvim kredītlīguma apkalpošanas 
nolūkā norīkot kredītiestādi vai kredīta 
apkalpotāju, kam ir piešķirta atļauja 
Savienībā, tiek nodrošināts, ka pēc 
kredītlīguma nodošanas tiek saglabāti tie 
paši patērētāju tiesību standarti. Kredīta 
apkalpotājam ir pienākums ievērot 
piemērojamos Savienības un valstu tiesību 
aktus, un valstu iestādēm atsevišķās 
dalībvalstīs būtu jāsniedz nepieciešamās 
pilnvaras efektīvi uzraudzīt tā darbību.

atturēties no šādu kredītlīgumu nodošanas 
trešās valsts kredīta pircējiem ar to saistītā 
reputācijas riska dēļ. Tāpēc gan kredītu 
pircējiem, gan kredītu apkalpotājiem, kas 
darbojas Savienībā, ir noteikts pienākums 
saņemt atļauju Savienībā, lai nodrošinātu, 
ka pēc kredītlīguma nodošanas tiek 
saglabāti tie paši patērētāju tiesību 
standarti. Kredīta pircējam un kredīta 
apkalpotājam ir pienākums ievērot 
piemērojamos Savienības un valstu tiesību 
aktus, un valstu iestādēm atsevišķās 
dalībvalstīs būtu jāsniedz nepieciešamās 
pilnvaras efektīvi uzraudzīt to darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Direktīvas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Kredīta pircēji parasti atbild par 
īstermiņa uzņēmējdarbības modeli, kas 
specializējas grūtībās nonākušu parādu 
iegādei ar lielu atlaidi un cenšas pēc 
iespējas ātrāk iegūt pamatā esošos 
aktīvus. Tā kā kredītu pircējs pieņem 
galvenos lēmumus attiecībā uz 
problemātiskajiem aizdevumiem, tostarp 
procentu likmju noteikšanu, aizdevuma 
pārstrukturēšanu un aizdevuma piedziņu, 
ir būtiski, lai kredīta pircējs — un ne tikai 
kredīta apkalpotājs, kas darbojas kā 
starpnieks —, ir saņēmis atļauju un ir 
reglamentēts Savienībā, un uz to attiecas 
uzraudzība, izmeklēšana un sankcijas, ko 
veic tās dalībvalsts kompetentās iestādes, 
kurā tas darbojas.

Or. en
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Grozījums Nr. 256
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Ja kredīta pircējs pārvalda un 
īsteno tiesības un pienākumus, kas saistīti 
ar kreditora tiesībām atbilstīgi 
kredītlīgumam vai pašu kredītlīgumu, tas 
tiek uzskatīts par kredīta apkalpotāju, un 
tādēļ tam būtu jāsaņem atļauja saskaņā 
ar noteikumiem, ko paredz šī direktīva.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Neskarot Direktīvā 2014/17/ES, 
Direktīvā 2008/48/EK un Direktīvā 
93/13/EEK noteiktos pienākumus pirms 
līguma noslēgšanas un nolūkā nodrošināt 
augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, 
patērētāji laikus un pirms jebkādu 
grozījumu veikšanas kredītlīguma 
noteikumos būtu jāiepazīstina ar precīzu un 
visaptverošu jebkādu šādu izmaiņu 
sarakstu, to īstenošanas grafiku un 
nepieciešamo informāciju, kā arī ar tās 
valsts iestādes nosaukumu un adresi, kurā 
viņš vai viņa var iesniegt sūdzību.

(52) Neskarot Direktīvā 2014/17/ES, 
Direktīvā 2008/48/EK un Direktīvā 
93/13/EEK noteiktos pienākumus pirms 
līguma noslēgšanas un nolūkā nodrošināt 
augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, 
patērētāji laikus un pirms jebkādu būtisku 
grozījumu veikšanas kredītlīguma 
noteikumos būtu jāiepazīstina ar precīzu un 
visaptverošu jebkādu šādu izmaiņu 
sarakstu, to īstenošanas grafiku un 
nepieciešamo informāciju, kā arī ar tās 
valsts iestādes nosaukumu un adresi, kurā 
viņš vai viņa var iesniegt sūdzību.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no nesamērīga administratīvā sloga, informācijas sniegšanas prasības tiek 
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ierosinātas tikai būtisku grozījumu gadījumos.

Grozījums Nr. 258
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Direktīvas priekšlikums
53.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53a) Lai panāktu pietiekamu aizņēmēju 
aizsardzības līmeni un novērstu nepareizu 
parāda piedziņas praksi, saskaņotam ES 
regulējumam būtu jānodrošina, ka kredīta 
apkalpotāju izmaksas un atlīdzība nekad 
netiek iekasēta no aizņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 259
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Direktīvas priekšlikums
54.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54a) Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
aizliegta rīcība vai prakse, kas var 
negatīvi ietekmēt aizņēmēja privātumu 
un/vai cilvēka cieņu vai var viņu 
maldināt. Prakse, ko var uzskatīt par 
vajāšanu, ietver pārmērīga skaita 
atgādinājuma vēstuļu sūtīšanu, 
iebiedējošas runas izmantošanu, 
stigmnatizējošu aplokšņu izmantošanu, 
aizņēmēja apmeklēšanu darba laikā vai 
darba vietā vai sazināšanos ar viņa 
kolēģiem vai ģimenes locekļiem. Šāda 
prakse var pasliktināt aizņēmēja situāciju, 
izraisot iespējamu darba zaudēšanu un 
samazinot viņa spēju atmaksāt parādu.

Or. en
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Grozījums Nr. 260
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu paredz vienotu regulējumu 
un prasības:

Šī direktīva attiecas uz ienākumus 
nenesošiem kredītiem, izņemot 
nodrošinātus un nenodrošinātus 
kredītlīgumus, kas noslēgti starp 
kreditoriem un patērētājiem Direktīvas 
2008/48/EK 3. panta a) punkta nozīmē. Ar 
šo direktīvu paredz vienotu regulējumu un 
prasības:

Or. de

Pamatojums

Patērētāju aizsardzības apsvērumu dēļ patēriņa kredītu sekundārais tirgus nav vēlams, un 
tādēļ tas ir jānoraida, jo ir sagaidāms, ka prasījumu pārdošana būtiski ietekmēs patērētāju 
līgumisko stāvokli.

Grozījums Nr. 261
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu paredz vienotu regulējumu 
un prasības:

Šī direktīva attiecas uz ienākumus 
nenesošiem kredītlīgumiem, un ar to 
paredz vienotu regulējumu un prasības:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums piemērojams visā tekstā.

Grozījums Nr. 262
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Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) kredītu apkalpotājiem, kas rīkojas 
kredītiestādes vai kredīta pircēja vārdā 
attiecībā uz kredītlīgumiem, kurus 
izdevusi kredītiestāde vai tās 
meitasuzņēmumi;

(a) kredītu apkalpotājiem, kuri 
apkalpo kredītlīgumā noteiktās kreditora 
tiesības vai pašu kredītlīgumu, kuru 
izdevusi kredītiestāde, tās 
meitasuzņēmumi, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, vai citi 
kreditori, kuri darbojas kā kreditori, vai 
rīkojas kredīta pircēja vai kredītiestādes 
vārdā;

Or. en

Grozījums Nr. 263
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) kredītu apkalpotājiem, kas rīkojas 
kredītiestādes vai kredīta pircēja vārdā 
attiecībā uz kredītlīgumiem, kurus 
izdevusi kredītiestāde vai tās 
meitasuzņēmumi;

(a) kredītu apkalpotājiem, kas rīkojas 
kredītiestādes vai kredīta pircēja vārdā 
attiecībā uz kreditora tiesībām saskaņā ar 
ienākumus nenesošu kredītlīgumu vai 
pašu ienākumus nenesošu kredītlīgumu, 
kuru izdevusi kredītiestāde, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 264
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) kredītu apkalpotājiem, kas rīkojas 
kredītiestādes vai kredīta pircēja vārdā 
attiecībā uz kredītlīgumiem, kurus izdevusi 
kredītiestāde vai tās meitasuzņēmumi;

(a) kredītu apkalpotājiem, kas rīkojas 
kredītiestādes vai kredīta pircēja vārdā 
attiecībā uz kredītlīgumiem, kurus izdevusi 
kredītiestāde, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 265
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kredītlīguma, kuru izdevusi 
kredītiestāde vai tās meitasuzņēmumi, 
kredītu pircējiem;

(b) kredītu pircējiem, kuri iegūst 
kredītlīgumā noteiktās kreditora tiesības 
vai pašu kredītlīgumu, kuru izdevusi 
kredītiestāde un tās meitasuzņēmumi, kas 
veic uzņēmējdarbību Savienībā, vai citi 
kreditori;

Or. en

Grozījums Nr. 266
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kredītlīguma, kuru izdevusi 
kredītiestāde vai tās meitasuzņēmumi, 
kredītu pircējiem;

(b) ienākumus nenesoša kredītlīguma 
kredītu pircējiem, kuru izdevusi 
kredītiestāde, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 267
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) kopīgam pret nodrošinājumu 
vērstas paātrinātas ārpustiesas izpildes 
papildu mehānismam, ko piemēro 
nodrošinātiem kredītlīgumiem, kuri 
noslēgti starp kreditoriem un 
darījumdarbības aizdevumu ņēmējiem un 
kuri ir nodrošināti ar nodrošinājumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 268
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) kopīgam pret nodrošinājumu 
vērstas paātrinātas ārpustiesas izpildes 
papildu mehānismam, ko piemēro 
nodrošinātiem kredītlīgumiem, kuri 
noslēgti starp kreditoriem un 
darījumdarbības aizdevumu ņēmējiem un 
kuri ir nodrošināti ar nodrošinājumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 269
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) kreditori pirms kredītlīgumā 
noteikto kreditora tiesību vai kredītlīguma 
nodošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva attiecas tikai uz ienākumus 
nenesošiem kredītlīgumiem. Kreditoriem 
neļauj nodot trešām personām ienākumus 
nesošus kredītlīgumus, kas noslēgti ar 
patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Tas, ka šī direktīva attiecas tikai uz ienākumus nenesošiem aizdevumiem, ir minēts 
paskaidrojumā un apsvērumos. Tomēr darbības jomā (1. pants) un priekšmetā (2. pants) tas 
nav precizēts. Skaidrības labad un lai izvairītos no neparedzētām sekām, ir skaidri jānorāda, 
ka šī direktīva attiecas tikai uz ienākumus nenesošiem kredītlīgumiem. Tas nozīmē arī, ka 
aizdevējiem nevajadzētu ļaut pārdot ienākumus nesošus kredītlīgumus trešām personām.

Grozījums Nr. 271
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva attiecas uz ienākumus 
nenesošiem kredītlīgumiem. Kreditoriem 
neļauj nodot trešām personām ienākumus 
nesošus kredītlīgumus, kas noslēgti ar 
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patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Stéphanie Yon-Courtin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva attiecas uz ienākumus 
nenesošiem kredītlīgumiem. Kreditoriem 
neļauj nodot trešām personām ienākumus 
nesošus kredītlīgumus, kas noslēgti ar 
patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Tas, ka šī direktīva attiecas tikai uz ienākumus nenesošiem aizdevumiem, ir minēts 
paskaidrojumā un apsvērumos. Tomēr darbības jomā (1. pants) un priekšmetā (2. pants) tas 
nav precizēts. Skaidrības labad un lai izvairītos no neparedzētām sekām, ir skaidri jānorāda, 
ka šī direktīva attiecas tikai uz ienākumus nenesošiem kredītlīgumiem. Tas nozīmē arī, ka 
aizdevējiem nevajadzētu ļaut pārdot ienākumus nesošus kredītlīgumus trešām personām.

Grozījums Nr. 273
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kreditoriem neļauj nodot trešām 
personām ienākumus nesošus 
kredītlīgumus, kas noslēgti ar 
patērētājiem.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums piemērojams visā tekstā.

Grozījums Nr. 274
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tāda kredītlīguma kredīta 
apkalpotājam, kuru izdevusi kredītiestāde, 
kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, vai 
tās meitasuzņēmumi, kuri veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, un kas rīkojas 
kreditora vārdā saskaņā ar piemērojamiem 
Savienības vai valsts tiesību aktiem;

(a) tādiem kredīta apkalpotājiem, kuri 
apkalpo kredītlīgumā noteiktās kreditora 
tiesības vai pašu kredītlīgumu, kas rīkojas 
kreditora vārdā saskaņā ar piemērojamiem 
Savienības vai valsts tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 275
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tāda kredītlīguma kredīta 
pircējam, kuru izdevusi kredītiestāde, kas 
veic uzņēmējdarbību Savienībā, vai tās 
meitasuzņēmumi, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, un ar kuru 
kredīta pircējs uzņemas kredītlīgumā 
noteiktos kreditora pienākumus saskaņā ar 
piemērojamiem Savienības vai valsts 
tiesību aktiem.

(b) kredīta pircējiem, kuri iegūst 
kredītlīgumā noteiktās kreditoru tiesības 
vai pašu kredītlīgumu, un ar kuru kredīta 
pircējs uzņemas kredītlīgumā noteiktos 
kreditora pienākumus saskaņā ar 
piemērojamiem Savienības vai valsts 
tiesību aktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 276
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs direktīvas 3. pantu, 23. līdz 
33. pantu un 39. līdz 43. pantu piemēro 
nodrošinātiem kredītlīgumiem, kas 
noslēgti starp kreditoriem un 
darījumdarbības aizdevumu ņēmējiem un 
kas ir nodrošināti ar kustamiem un 
nekustamiem aktīviem, kuri pieder 
darījumdarbības aizdevuma ņēmējam un 
kuri kreditoram ir sniegti kā 
nodrošinājums, lai panāktu no 
nodrošināta kredītlīguma izrietošu 
prasījumu atmaksu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 277
Stasys Jakeliūnas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva neattiecas uz 
kredītlīgumiem, kas noslēgti starp 
kreditoriem un aizņēmējiem, kuri ir 
patērētāji, un kas ir nodrošināti ar 
mājokļa nekustamo īpašumu, kurš ir 
darījumdarbības aizņēmēja galvenā 
dzīvesvieta. 

Or. en

Pamatojums

Mājokļa aizdevuma ņemšana ir viens no svarīgākajiem un riskantākajiem cilvēku lēmumiem. 
Aktīvu cenas ir sasniegušas augstu līmeni, un tas var izraisīt finansiālas grūtības 
aizņēmējiem, jo īpaši, palielinoties procentu likmēm. Šādu kredītlīgumu iekļaušana 
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ienākumus nenesošu aizdevumu vienotajā otrreizējā tirgū pakļautu grūtībās nonākušus 
aizņēmējus darījumu veikšanai ar kredītu pircējiem un kredītu apkalpotājiem, kuri veic 
uzņēmējdarbību, tiek regulēti un uzraudzīti ārvalstīs. Tas nozīmē, ka šādas trešās personas 
rada lielāku negodīgas attieksmes un piekļuves liegšanas mājoklim risku.

Grozījums Nr. 278
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva neattiecas uz 
patērētāju ienākumus nenesošiem 
kredītlīgumiem. Kreditoriem neļauj nodot 
trešām personām ienākumus nesošus 
kredītlīgumus, kas noslēgti ar 
patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kas attiecas uz šīs direktīvas 
darbības jomā ietilpstošiem 
kredītlīgumiem, tā neietekmē patērētāju 
aizsardzību saskaņā ar Direktīvu 
2014/17/ES, Direktīvu 2008/48/EK, 
Padomes Direktīvu 93/13/EEK un valsts 
noteikumiem, ar kuriem to transponē.

3. Attiecībā uz kredītlīgumiem, kuri 
ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, šī 
direktīva neietekmē ne līgumtiesību 
principus, ne civiltiesību principus, kas 
noteikti valsts tiesību aktos attiecībā uz 
kredītlīgumā noteikto kreditora tiesību vai 
paša kredītlīguma nodošanu, ne arī 
aizsardzību, ko piešķir patērētājiem vai 
aizņēmējiem īpaši saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1215/2012, Regulu (EK) Nr. 
593/2008, Direktīvu 2014/17/ES, Direktīvu 
2008/48/EK, Padomes Direktīvu 93/13/EK 
un valstu noteikumiem, ar kuriem tās 
transponē, vai citiem attiecīgiem 
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Savienības tiesību aktiem un valstu tiesību 
aktiem patērētāju tiesību aizsardzības 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šī direktīva neietekmē [spēkā 
esošos] dalībvalstu ierobežojumus valsts 
tiesību aktos attiecībā uz kreditora tiesību 
nodošanu saskaņā ar ienākumus 
nenesošu kredītlīgumu, kas nav nokavēts 
vai kas ir kavēts mazāk par 90 dienām, vai 
kas nav izbeigts saskaņā ar valsts 
civiltiesībām, vai kreditora tiesību 
nodošanu saskaņā ar šādu ienākumus 
nenesoša kredītlīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
ierobežojumus valsts tiesību aktos 
attiecībā uz kreditora tiesību nodošanu 
saskaņā ar ienākumus nenesošu 
kredītlīgumu,  kas nav nokavēts vai kas ir 
kavēts mazāk par 90 dienām, vai kas nav 
izbeigts saskaņā ar valsts civiltiesībām, vai 
attiecībā uz šāda ienākumus nenesoša 
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kredītlīguma nodošanu.

Or. en

Pamatojums

Identisks Padomes teksta 2. panta 3. punkta a) apakšpunktam (7344/19 ADD 1), kā arī ECON 
komitejas 2019. gada martā sagatavotā neoficiālā kompromisa teksta 2. panta 3. punkta 
a) apakšpunktam.

Grozījums Nr. 282
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
tiesību aktu prasības attiecībā uz kreditora 
tiesību apkalpošanu saskaņā ar 
kredītlīgumu vai paša kredītlīguma 
apkalpošanu, ja kredīta pircējs ir īpašam 
nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic 
vērtspapīrošanu, kā ir noteikts Regulas 
(ES) 2017/2402 2. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
tiesību aktu prasības attiecībā uz kreditora 
tiesību apkalpošanu saskaņā ar 
kredītlīgumu vai paša kredītlīguma 
apkalpošanu, ja kredīta pircējs ir īpašam 
nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic 
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vērtspapīrošanu, kā ir noteikts Regulas 
(ES) 2017/2402 2. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs direktīvas 3. līdz 22. pantu un 
34. līdz 43. pantu nepiemēro:

svītrots

(a) kredītlīguma apkalpošanai, ko īsteno 
kredītiestāde, kura veic uzņēmējdarbību 
Savienībā, vai tās meitasuzņēmumi, kuri 
veic uzņēmējdarbību Savienībā;
(b) tāda kredītlīguma apkalpošanai, ko 
nav izdevusi kredītiestāde, kura veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, vai tās 
meitasuzņēmumi, kuri veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, izņemot 
gadījumus, kad izdoto kredītlīgumu aizstāj 
ar šādas iestādes vai tās meitasuzņēmumu 
izdotu kredītlīgumu;
(c) kredītlīguma pirkšanai, ko īsteno 
kredītiestāde, kura veic uzņēmējdarbību 
Savienībā, vai tās meitasuzņēmumi, kuri 
veic uzņēmējdarbību Savienībā;
(d) pirms 41. panta 2. punkta otrajā daļā 
minētā datuma nodotiem kredītlīgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) kredītlīguma apkalpošanai, ko 
īsteno kredītiestāde, kura veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, vai tās 
meitasuzņēmumi, kuri veic 
uzņēmējdarbību Savienībā;

(a) kredītlīguma apkalpošanai, ko 
īsteno kredītiestāde, kura veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, vai tās 
meitasuzņēmumi, kuri veic 
uzņēmējdarbību Savienībā; AIFP, kā ir 
noteikts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 
1. punkta b) apakšpunktā; pārvaldības 
sabiedrība, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/65/EK 2. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā; ieguldījumu brokeru 
sabiedrība, kā ir noteikts Direktīvas 
2014/65/ES 4. panta 1. punkta 
1. apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 286
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) kredītlīguma iegādei, ko veic 
kredītiestāde vai iestāde, kas nav 
kredītiestāde un kas ir bijusi iesaistīta 
nodokļu apiešanas vai izvairīšanās no 
nodokļu maksāšanas lietā jebkurā ES 
dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 287
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pirms 41. panta 2. punkta otrajā (d) pirms 41. panta 2. punkta otrajā 
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daļā minētā datuma nodotiem 
kredītlīgumiem.

daļā minētā datuma nodotām kreditora 
tiesībām vai paša kredītlīguma.

Or. en

Grozījums Nr. 288
Danuta Maria Hübner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis var atbrīvot no šīs 
direktīvas piemērošanas kreditora tiesību 
saskaņā ar kredītlīgumu vai paša 
kredītlīguma apkalpošanu, ko īsteno tādu 
juridisko profesiju pārstāvji, uz kurām 
attiecas katras dalībvalsts uzraudzība, 
piemēram, valsts notāri un tiesu 
izpildītāji, kā noteikts valsts tiesību aktos, 
vai advokāti, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. 
februāra Direktīvas 98/2/EK 1. panta 2. 
punkta a) apakšpunktā, kad tie veic šīs 
direktīvas 3. panta 9. punktā minētās 
darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 289
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šīs direktīvas 5., 6. un 7. pants 
neattiecas uz kredītiestādēm vai to 
meitasuzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā. Transponējot 
šīs direktīvas noteikumus, dalībvalstis 
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novērš prasību jebkādu dublēšanos 
attiecībā uz kredītiestādēm saskaņā ar 
Direktīvu 2014/17/ES, Direktīvu 
2008/48/EK un Direktīvu 2013/36/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 290
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šīs direktīvas 3. pantu, 23. līdz 33. 
pantu un 34. līdz 43. pantu nepiemēro:

svītrots

(a) nodrošinātiem kredītlīgumiem, kas 
noslēgti starp kreditoriem un 
aizņēmējiem, kuri ir patērētāji, kā definēts 
Direktīvas 2008/48/EK 3. panta 
a) punktā;
(b) nodrošinātiem kredītlīgumiem, kas 
noslēgti starp kreditoriem un 
darījumdarbības aizdevumu ņēmējiem, 
kuri ir bezpeļņas uzņēmumi;
(c) nodrošinātiem kredītlīgumiem, kas 
noslēgti starp kreditoriem un 
darījumdarbības aizdevumu ņēmējiem un 
kas nodrošināti ar šādu kategoriju 
nodrošinājumu:
i) finanšu nodrošinājuma līgumi, kā 
definēts Direktīvas 2002/47/EK 2. panta 1. 
punkta a) apakšpunktā37;
ii) mājokļa nekustamais īpašums, kas ir 
primārā rezidence darījumdarbības 
aizdevuma ņēmējam.
_________________
37 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/47/EK (2002. gada 6. 
jūnijs) par finanšu nodrošinājuma 
līgumiem (OV L 168, 27.6.2002., 43. lpp.).
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Or. en

Grozījums Nr. 291
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nodrošinātiem kredītlīgumiem, kas 
noslēgti starp kreditoriem un 
aizņēmējiem, kuri ir patērētāji, kā definēts 
Direktīvas 2008/48/EK 3. panta a) 
punktā;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Patērētāju aizsardzības apsvērumu dēļ patēriņa kredītu (ienākumus nenesošu kredītu 
debitoru parādu pārdošanas) sekundārais tirgus nav vēlams, un tādēļ tas ir jānoraida, jo ir 
sagaidāms, ka prasījumu pārdošana būtiski ietekmēs patērētāju līgumisko stāvokli.

Grozījums Nr. 292
Danuta Maria Hübner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šīs direktīvas 4. līdz 15. panta 
1. punktu, 6. līdz 22. pantu un 34. līdz 37. 
pantu nepiemēro:
(a) ienākumus nesošiem aizdevumiem; kā 
arī
(b) sindicētu aizdevumu nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 293
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) “aizņēmējs” ir juridiska vai fiziska 
persona, kas ar kreditoru ir noslēgusi 
kredītlīgumu;

(3) “aizņēmējs” ir juridiska vai fiziska 
persona, kas nav patērētājs un kas ar 
kreditoru ir noslēgusi kredītlīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 294
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) “aizņēmējs, kam ir maksājumu 
grūtības” ir fiziska vai juridiska persona, 
kura ir noslēgusi kredītlīgumu, kas ir 
kvalificēts vai, visticamāk, tiks kvalificēts 
kā ienākumus nenesošs 11.a punkta 
nozīmē;

Or. en

Grozījums Nr. 295
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) “kredītlīgums” ir līgums, kā tas 
sākotnēji izdots, grozīts vai aizstāts, ar ko 
kreditors piešķir vai apsola piešķirt kredītu 
atlikta maksājuma, aizdevuma vai citas 
līdzīgas finansiālas vienošanās veidā;

(5) “kredītlīgums” ir līgums, ko 
noslēgusi kredītiestāde vai jebkurš cits 
kreditors, kā tas sākotnēji izdots, grozīts 
vai aizstāts, ar ko kreditors piešķir vai 
apsola piešķirt kredītu atlikta maksājuma, 
aizdevuma vai citas līdzīgas finansiālas 
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vienošanās veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 296
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) “kredīta pircējs” ir jebkura fiziska 
vai juridiska persona, kas nav kredītiestāde 
vai kredītiestādes meitasuzņēmums un kas 
pērk kredītlīgumu saskaņā ar savu amatu, 
nodarbošanos vai profesiju;

(7) “kredīta pircējs” ir jebkura fiziska 
vai juridiska persona, kas pērk 
kredītlīgumu saskaņā ar savu amatu, 
nodarbošanos vai profesiju;

Or. en

Grozījums Nr. 297
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) "kredīta apkalpotājs" ir juridiska 
persona, kas saskaņā ar savu 
nodarbošanos kreditora vai savā vārdā 
pārvalda un īsteno tiesības un 
pienākumus attiecībā uz kreditora 
tiesībām atbilstīgi ienākumus nenesošam 
kredītlīgumam vai pašu ienākumus 
nenesošo kredītlīgumu un veic vismaz 
vienu no turpmāk minētajām darbībām:
i) saskaņā ar valsts tiesību aktiem no 
aizņēmēja iekasē vai atgūst pienākošos 
maksājumus saistībā ar kreditora tiesībām 
atbilstīgi kredītlīgumam vai pašu 
kredītlīgumu, ja tas nav "maksājumu 
pakalpojums", kā noteikts Direktīvas 
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2015/2366 I pielikumā;
ii) saskaņā ar valsts tiesību aktos 
noteiktajām prasībām ar aizņēmējiem no 
jauna vienojas par kredītlīguma 
nosacījumiem un noteikumiem saistībā ar 
kreditora tiesībām atbilstīgi 
kredītlīgumam vai pašu kredītlīgumu, 
ievērojot kreditora sniegtos norādījumus, 
ja aizņēmēji nav "kredīta starpnieki", kā 
definēts Direktīvas 2014/17/ES 4. panta 
5. punktā vai Direktīvas 3/48/EK 3. panta 
f) punktā;
iii) administrē visas sūdzības saistībā ar 
kreditora tiesībām atbilstīgi 
kredītlīgumam vai pašu kredītlīgumu;
iv) informē aizņēmēju par jebkādām 
izmaiņām procentu likmēs, maksās vai 
maksājumos, kas jāmaksā saskaņā ar 
kreditora tiesībām atbilstīgi 
kredītlīgumam vai pašu kredītlīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 298
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) “kredīta apkalpotājs” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas nav 
kredītiestāde vai tās meitasuzņēmumi un 
kas kreditora vārdā veic vienu vai 
vairākas no turpmāk minētajām 
darbībām:

svītrots

(a) uzrauga kredītlīguma darbības 
rādītājus;
(b) apkopo un pārvalda informāciju par 
kredītlīguma statusu, aizņēmēju un 
nodrošinājumu, kas izmantots 
kredītlīguma nodrošināšanai;
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(c) informē aizņēmēju par jebkādām 
izmaiņām procentu likmēs, maksās vai 
maksājumos, kas jāmaksā saskaņā ar 
kredītlīgumu;
(d) kreditora vārdā īsteno kredītlīgumā 
noteiktās tiesības un pienākumus, tostarp 
maksājumu pārvaldību;
(e) ar aizņēmējiem no jauna vienojas par 
kredītlīguma nosacījumiem un 
noteikumiem, ja tie nav “kredīta 
starpnieki”, kā definēts Direktīvas 
2014/17/ES 4. panta 5. punktā vai 
Direktīvas 2008/48/EK 3. panta f) punktā;
(f) izskata aizņēmēju sūdzības;

Or. en

Grozījums Nr. 299
Matt Carthy

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) “kredīta apkalpotājs” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas nav 
kredītiestāde vai tās meitasuzņēmumi un 
kas kreditora vārdā veic vienu vai vairākas 
no turpmāk minētajām darbībām:

(8) “uzņēmumu darījumu ar 
uzņēmumiem kredīta apkalpotājs” ir 
jebkura fiziska vai juridiska persona, kas 
nav kredītiestāde vai tās meitasuzņēmumi 
un kas darījumdarbības vai profesionāla 
aizdevuma ņēmēja kreditora vārdā veic 
vienu vai vairākas no turpmāk minētajām 
darbībām:

Or. en

Grozījums Nr. 300
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 8. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(ea) veic jebkādas darbības, kas 
saistītas ar parādu piedziņu;

Or. en

Grozījums Nr. 301
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 8. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) izskata aizņēmēju sūdzības; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 302
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 8. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) veic jebkādas darbības, kas 
saistītas ar parādu piedziņu;

Or. en

Grozījums Nr. 303
Matt Carthy

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) “uzņēmumu darījumu ar 
aizņēmēju kredīta apkalpotājs” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas nav 
kredītiestāde vai tās meitasuzņēmumi un 
kas aizdevuma ņēmēja kreditora vārdā 
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veic vienu vai vairākas no turpmāk 
minētajām darbībām:
(a) uzrauga kredītlīguma darbības 
rādītājus;
(b) apkopo un pārvalda informāciju par 
kredītlīguma statusu, aizņēmēju un 
nodrošinājumu, kas izmantots 
kredītlīguma nodrošināšanai;
(c) informē aizņēmēju par jebkādām 
izmaiņām procentu likmēs, maksās vai 
maksājumos, kas jāmaksā saskaņā ar 
kredītlīgumu;
(d) kreditora vārdā īsteno kredītlīgumā 
noteiktās tiesības un pienākumus, tostarp 
maksājumu pārvaldību;
(e) ar aizņēmējiem no jauna vienojas par 
kredītlīguma nosacījumiem un 
noteikumiem, ja tie nav “kredīta 
starpnieki”, kā definēts Direktīvas 
2014/17/ES 4. panta 5. punktā vai 
Direktīvas 2008/48/EK 3. panta f) punktā;
(f) veic jebkādas darbības, kas saistītas ar 
parādu piedziņu.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Danuta Maria Hübner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) “ienākumus nenesošs 
kredītlīgums” ir riska darījums, ko 
klasificē kā ienākumus nenesošu saskaņā 
ar 47.a pantu Regulā (ES) 575/2013.

Or. en

Grozījums Nr. 305
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Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) “ienākumus nenesošs 
kredītlīgums” ir kredītlīguma, ko klasificē 
kā ienākumus nenesošu riska darījumu 
saskaņā ar Regulu (ES) 575/2013.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Pārskatīšanas pasākumi un piespiedu 

atsavināšana
1. Kreditori dara visu iespējamo, lai 
izvairītos no patērētāju ienākumus 
nenesošu aizdevumu nodošanas trešām 
personām. Jo īpaši dalībvalstis nodrošina, 
ka kreditori izrāda saprātīgu iecietību pret 
grūtībās nonākušiem aizņēmējiem 
saskaņā ar Direktīvas 2014/17/ES 28. 
pantu un EBI pamatnostādnēm par 
kavētiem maksājumiem un piekļuvi 
tirgum (EBA)/GL/2015/12.
2. Pārskatīšanas pasākumos var iekļaut 
šādas koncesijas patērētājam:
(a) pilnīga vai daļēja kredītlīguma 
pārfinansēšana;
(b) iepriekšējo kredītlīguma noteikumu 
grozīšana, kas, cita starpā, var ietvert:
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i. hipotekārais kredīta termiņa 
pagarināšanu;
ii. hipotekārā kredīta veida maiņu 
(piemēram, mainot hipotēkas veidu no 
kapitāla un procentu hipotēkas tikai uz 
procentu hipotēku);
iii. visu vai daļas maksājuma daļu 
atmaksas atlikšanu uz laiku;
iv. izmaiņas procentu likmē līdz noteiktai 
maksimālajai robežai;
v. maksājuma saistību termiņa atlikšanu.
3. Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 
2015/227 pieņemtā ienākumus nenesošu 
aizdevumu definīcija neskar kreditoru 
pārskatīšanas saistības.
4. Piespiedu atsavināšanas gadījumā, kad 
kredīts ir nodrošināts ar patērētāja 
galveno dzīvesvietu, ar nodrošinājuma 
atgriešanu vai nodošanu trešai personai 
vai ieņēmumi no nodrošinājuma 
pārdošanas ir pietiekami, lai atmaksātu 
kredītu. Attiecīgi groza Direktīvas 
2014/17/EK 28. panta 4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Ienākumus nenesošu mājokļa hipotēku 

pārdošanas nosacījumi
(1) Aizdevumu, kas nodrošināts ar 
mājokļa hipotēku jebkurā dalībvalstī, 
nenodod kredīta pircējam vai kredīta 
apkalpotājam, vai jebkurai trešai personai 
bez aizņēmēja rakstiskas piekrišanas.
(2) Vēloties saņemt piekrišanu no esoša 
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vai jauna aizņēmēja, kreditoram jāsniedz 
aizņēmējam paziņojums, kurā iekļauta 
pietiekama informācija apzināta lēmuma 
pieņemšanai.
(3) Paziņojums, kas sniegts saskaņā ar 2. 
punktu, iepriekš jāapstiprina valsts 
kompetentajai iestādei un tajā jāiekļauj: 
i) skaidrs paskaidrojums par nodošanas 
ietekmi, tostarp attiecībā uz aizņēmēja 
līdzdalības statusu, ja aizdevējs ir 
nekustamā īpašuma kredītiestāde, un 
ii) kā nodošana var ietekmēt aizņēmēju.
(4) Pie katra aizņēmēja vēršas individuāli, 
un tam paredz saprātīgu laika periodu, 
kurā dot vai nedot piekrišanu.

Or. en

Grozījums Nr. 308
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Direktīvas priekšlikums
3.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b pants
Galveno dzīvesvietu izslēgšana

Mājokļu hipotēkas attiecībā uz 
galvenajām dzīvesvietām izslēdz no šīs 
direktīvas darbības jomas.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Direktīvas priekšlikums
3.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c pants
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Aizņēmēja aizsardzība
Vienmēr tiek nodrošināts pietiekams 
aizņēmēju aizsardzības līmenis. Kredītu 
apkalpotājiem, kas strādā ar aizņēmējiem, 
jāievēro šajā direktīvā noteiktās īpašās 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 310
Frances Fitzgerald

Direktīvas priekšlikums
II sadaļa – I nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atļaujas piešķiršana kredītu apkalpotājiem Atļaujas piešķiršana kredītu apkalpotājiem 
un kredītu pircējiem

Or. en

Pamatojums

Kredītu pircējiem būtu arī jāsaņem atļauja veikt kredītu apkalpošanas darbības, lai 
nodrošinātu, ka kompetentās iestādes regulē personas, kurām ir likumīgas īpašumtiesības uz 
kredītu, kas piešķirts saskaņā ar kredītlīgumu, un uz tām attiecas vienots un saskaņots 
nosacījumu kopums.

Grozījums Nr. 311
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL gupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var saglabāt spēkā 
esošos valsts pasākumus, kas vērsti uz 
grūtībās nonākušu aizņēmēju aizsardzību, 
kā arī pieņemt stingrākus pasākumus, 
piemēram, personas maksātnespējas 
pasākumus, kredītu apkalpotāju un 
kredītu pircēju darbības ierobežojumus.
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Or. en

Grozījums Nr. 312
Frances Fitzgerald

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis pieprasa, lai kredīta 
pircējs pirms savu darbību sākšanas to 
teritorijā iegūtu atļauju piederības 
dalībvalstī saskaņā ar prasībām, kas 
noteiktas valsts noteikumos, ar kuriem 
transponē šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 313
Frances Fitzgerald

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka šādas prasības 
atļaujas piešķiršanai, kā minēts 4. panta 
1. punktā:

1. Dalībvalstis nosaka šādas prasības 
atļaujas piešķiršanai, kā minēts 4. panta 
1. punktā un 4. panta 1.a punktā:

Or. en

Grozījums Nr. 314
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) Kredītu apkalpotāji un kredītu 
pircēji vienmēr rīkojas godprātīgi, godīgi 
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izturas pret patērētājiem un ievēro viņu 
privātumu.  Ir aizliegta šāda rīcība:
i) maldinošas informācijas sniegšana 
patērētājiem;
ii) patērētāju aizskaroša izturēšanās, 
tostarp informācijas sniegšana par 
patērētāja parādu viņu darba devējam, 
ģimenei, draugiem un kaimiņiem;
iii) maksas un soda naudas uzlikšana 
patērētājiem, kas pārsniedz izmaksas, 
kuras tieši saistītas ar parāda 
pārvaldīšanu.
Dalībvalstis nosaka iii) apakšpunktā 
minēto maksu un soda naudu maksimālo 
robežu saskaņā ar taisnīguma, 
racionalitātes un proporcionalitātes 
principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 315
Engin Eroglu, Monica Semedo

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja pieteikuma iesniedzējs ir 
juridiska persona — tā vadības vai 
pārvaldes struktūras locekļiem un 
personām, kurām ir būtiska līdzdalība 
pieteikuma iesniedzējā tādā nozīmē, kā 
noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. 
panta 1. punkta 36. apakšpunktā, vai ja 
pieteikuma iesniedzējs ir fiziska persona, 
piemīt šādas īpašības:

(b) tā vadības vai pārvaldes struktūras 
locekļiem ir pietiekami laba reputācija, ko 
pierāda tas, ka:

Or. en

Grozījums Nr. 316
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) tiem ir pietiekami laba reputācija; i) par tiem sodāmības reģistrā vai 
citā līdzvērtīgā reģistrā attiecīgajā valstī 
nav ziņu saistībā ar smagiem 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar 
īpašumu, finanšu darbībām, nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanu, krāpšanu, 
nodokļu noziegumiem, dienesta 
noslēpumu neizpaušanas neievērošanu 
vai fizisko integritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 317
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) tiem ir pietiekami laba reputācija; i) tiem ir pietiekami laba reputācija, 
pamatojoties uz 5.a pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 318
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) tiem ir pietiekami laba reputācija; i) tiem ir pietiekami laba reputācija 
saskaņā ar Direktīvas 2006/48/EK 135. 
pantu un Pamatnostādņu 13. pantu: 
EBI/CP/2013/03 EBI apspriešanās 
dokuments par projektu pamatnostādnēm, 
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lai novērtētu kredītiestādes vadības 
struktūras locekļu un galveno funkciju 
veicēju piemērotību;

Or. en

Grozījums Nr. 319
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) par tiem sodāmības reģistrā vai 
citā līdzvērtīgā reģistrā attiecīgajā valstī 
nav ziņu saistībā ar smagiem noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas saistīti ar īpašumu, 
finanšu darbībām vai fizisko integritāti;

ii) uz tiem neattiecas notiekoša 
maksātnespējas procedūra, un tie iepriekš 
nav atzīti par bankrotējušiem, ja vien to 
darbība nav atjaunota saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 320
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) uz tiem pašlaik neattiecas 
maksātnespējas procedūra, un tie iepriekš 
nav atzīti par bankrotējušiem, ja vien to 
darbība nav atjaunota saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem;

iii) vadībai kopumā ir atbilstīgas 
zināšanas un pieredze, lai veiktu 
uzņēmējdarbību kompetentā un atbildīgā 
veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 321
Danuta Maria Hübner

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) pieteikuma iesniedzēja rīcībā ir 
pietiekams skaits piemērotu darbinieku, 
kas runā tās dalībvalsts valodā, kurā 
kredīta apkalpotājs pieprasa darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 322
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) pieteikuma iesniedzējam ir 
pietiekams sākotnējais kapitāls un tas 
atbilst pašu kapitāla un likviditātes 
prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 323
Danuta Maria Hübner

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) pieteikuma iesniedzējs īsteno 
atbilstošas nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma apkarošanas 
procedūras, ja piederības dalībvalsts 
tiesību aktos, ar kuriem transponē 
Direktīvu (ES) 2015/849, kredītu 
apkalpotāji ir noteikti par atbildīgajiem 
subjektiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanas un teroristu finansēšanas 
novēršanā un apkarošanā;
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Or. en

Grozījums Nr. 324
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) pieteikuma iesniedzēja rīcībā ir 
pietiekams skaits piemērotu darbinieku, 
kas runā tās dalībvalsts valodā, kurā 
aizņēmējs uzturas kredītlīguma 
noslēgšanas laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 325
Danuta Maria Hübner

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ec) uz pieteikuma iesniedzēju attiecas 
piemērojamie valsts tiesību akti, kas 
paredz:
i) stingrus pārvaldības pasākumus, kas 
ietver atbilstīgus iekšējās kontroles 
mehānismus un pareizas administratīvās 
un grāmatvedības procedūras;
ii) atbilstīgus pasākumus, lai uzņemtos, 
pārvaldītu, uzraudzītu un mazinātu 
riskus, kas varētu uz to attiekties;
iii) ziņošanas un publiskas izpaušanas 
prasības;

Or. en
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Grozījums Nr. 326
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ec) pieteikuma iesniedzējs ir ieviesis 
atbilstīgas nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršanas un terorisma 
apkarošanas procedūras, ja piederības un 
uzņēmējas dalībvalsts valsts tiesību akti, 
ar ko transponē Direktīvu (ES) 2015/849, 
norīko kredītu apkalpotājus par obligātām 
struktūrām nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas 
novēršanas un apkarošanas nolūkā;

Or. en

Grozījums Nr. 327
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ed apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ed) nav šķēršļu pieteikuma iesniedzēja 
efektīvai uzraudzībai, kas izriet no tā 
grupas struktūras;

Or. en

Grozījums Nr. 328
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
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5. pants – 1. punkts – ee apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ee) uz pieteikuma iesniedzēju attiecas 
piemērojamie valsts tiesību akti, kas 
paredz:

Or. en

Grozījums Nr. 329
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ef apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ef) stingrus pārvaldības pasākumus, 
kas ietver atbilstīgus iekšējās kontroles 
mehānismus un pareizas administratīvās 
un grāmatvedības procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 330
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – eg apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eg) atbilstīgus pasākumus, lai 
uzņemtos, pārvaldītu, uzraudzītu un 
mazinātu riskus, kas varētu uz to 
attiekties;

Or. en



PE645.006v01-00 76/156 AM\1195240LV.docx

LV

Grozījums Nr. 331
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – eh apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eh) ziņošanas un publiskas izpaušanas 
prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 332
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a EBI izdod regulatīvo tehnisko 
standartu projektu, lai precizētu 1. punkta 
c), d), ec) un ed) apakšpunktā minētos 
nosacījumus un šā panta 1. punkta ee) 
apakšpunktā minētās minimālās prasības. 
EBI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektu Komisijai līdz ... [Viens 
gads pēc direktīvas stāšanās spēkā].
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 333
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández
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Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Reputation criteria

1. Jāuzskata, ka 5. pantā minētie 
pieteikuma iesniedzēji vai, ja pieteikuma 
iesniedzējs ir juridiska persona, tā vadības 
vai pārvaldes struktūras locekļi un 
personas, kurām ir būtiska līdzdalība 
uzņēmumā, kas iesniedz pieteikumu, ir ar 
labu reputāciju, ja viņu personīgā rīcība 
vai uzņēmējdarbības uzvedība nerada 
būtiskas šaubas par viņu spēju nodrošināt 
pareizu un piesardzīgu pārvaldību. Veicot 
novērtējumu, jāņem vērā visa attiecīgā 
informācija, kas ir pieejama, neskarot 
ierobežojumus, kas noteikti valsts tiesību 
aktos, un neatkarīgi no valsts, kurā 
notikuši attiecīgie notikumi.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes ņem vērā visus administratīvos 
datus vai ierakstus sodāmības reģistros, 
ievērojot notiesāšanas vai apsūdzības 
veidu, pārsūdzības līmeni, saņemto sodu, 
sasniegto tiesas procesa posmu un 
rehabilitācijas pasākumu ietekmi.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes ņem vērā apkārtējos, tostarp 
atbildību mīkstinošos, apstākļus, un 
jebkura attiecīgā pārkāpuma vai 
administratīvās vai uzraudzības darbības 
smagumu, laikposmu un pieteikuma 
iesniedzēja rīcību kopš nodarījuma 
izdarīšanas un pārkāpuma vai 
administratīvās vai uzraudzības darbības 
būtiskumu attiecībā pret ierosināto lomu. 
Jāņem vērā šādi faktori, kas var radīt 
šaubas par pieteikuma iesniedzēja labo 
reputāciju:
(a) notiesājošs spriedums vai apsūdzības 
izvirzīšana par attiecīgu noziedzīgu 
nodarījumu, jo īpaši:
(b) jebkurš nodarījums saskaņā ar tiesību 
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aktiem, kas reglamentē banku darbību, 
finanšu, vērtspapīru, apdrošināšanas 
darbību vai attiecas uz vērtspapīru tirgu 
vai vērtspapīru vai maksājumu 
instrumentiem, tostarp tiesību aktiem par 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, 
tirgus manipulācijām vai iekšējās 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un 
augļošanu;
(c) nodarījumi, kas saistīti ar 
negodīgumu, krāpšana vai finanšu 
noziegums;
(d) jebkādi nodokļu pārkāpumi;
(e) citi nodarījumi saskaņā ar tiesību 
aktiem, kas attiecas uz uzņēmumiem, 
bankrotu, maksātnespēju vai patērētāju 
aizsardzību;
(f) attiecīgas pašreizējās vai iepriekšējās 
izmeklēšanas un/vai izpildes 
nodrošināšanas darbības vai 
administratīvo sankciju piemērošana par 
tādu noteikumu neievērošanu, kas 
reglamentē banku darbības, finanšu, 
vērtspapīru vai apdrošināšanas darbības, 
vai vērtspapīru tirgu, vērtspapīru vai 
maksājumu instrumentu vai jebkādu 
finanšu pakalpojumu tiesību aktu 
noteikumus;
(g) attiecīgās pašreizējās vai iepriekšējās 
izmeklēšanas un/vai izpildes 
nodrošināšanas darbības, ko veic citas 
regulatīvās vai profesionālās struktūras, 
par jebkuru attiecīgo noteikumu 
neievērošanu;
(h) mazāk nozīmīgu incidentu kumulatīvā 
ietekme, kas atsevišķi neapdraud 
pieteikuma iesniedzēja reputāciju, bet 
kopumā var radīt būtisku ietekmi.
5. Attiecībā uz pieteikuma iesniedzēja 
piemērotību jāpievērš uzmanība šādiem 
faktoriem iepriekšējos darījumos:
(a) jebkuri pierādījumi, ka pieteikuma 
iesniedzējs darījumos ar uzraudzības 
iestādēm vai regulatīvajām iestādēm nav 
bijis pārredzams, atklāts un sadarbīgs;
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(b) informācija par reģistrācijas, atļaujas 
vai dalības atteikumu vai atteikumu 
piešķirt licenci tirdzniecības vai 
saimnieciskās darbības veikšanai vai 
darbībai noteiktā profesijā; šādas 
reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences 
atsaukšana, atcelšana vai izbeigšana; vai 
regulatīvas vai valdības struktūras veikta 
izslēgšana;
(c) atlaišana no darba vai uzticības 
pilnvarojuma izbeigšana, fiduciāru 
attiecību izbeigšana vai līdzīga situācija; 
kā arī
(d) kompetentās iestādes veiktā 
diskvalifikācija darboties kā personai, kas 
vada uzņēmumu.
6. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes ņem vērā šādas situācijas saistībā 
ar iepriekšējo un pašreizējo 
darījumdarbības izpildi un finanšu 
stabilitāti:
(a) iekļaušana neuzticamo parādnieku 
sarakstā vai jebkādi negatīvi ieraksti par 
šāda veida sarakstu, ko veic atzītā 
kredītiestāde;
(b) pieteikuma iesniedzējam piederošu vai 
pieteikuma iesniedzēja vadītu struktūru 
vai tādu struktūru, kurās pieteikuma 
iesniedzējam piederēja vai pieder būtiska 
daļa, finanšu un darījumdarbības 
rezultāti, īpašu uzmanību pievēršot 
jebkuram sanācijas, bankrota un 
likvidācijas procesam;
(c) deklarācija par personisko bankrotu;
(d) civillietas, administratīvie vai 
kriminālprocesi, lielas investīcijas vai 
riska darījumi un saņemtie aizdevumi, 
ciktāl tie var būtiski ietekmēt finanšu 
stabilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 334
Frances Fitzgerald
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ievieš procedūru, 
saskaņā ar kuru kredītu apkalpotājiem 
piešķir atļauju un kas pieteikuma 
iesniedzējam ļauj iesniegt pieteikumu un 
sniegt visu informāciju, kura nepieciešama, 
lai piederības dalībvalsts kompetentā 
iestāde pārbaudītu, vai pieteikuma 
iesniedzējs atbilst visiem nosacījumiem, 
kas paredzēti valsts pasākumos, ar kuriem 
transponē 5. panta 1. punktu.

1. Dalībvalstis ievieš procedūru, 
saskaņā ar kuru kredītu apkalpotājiem un 
kredītu pircējiem piešķir atļauju un kas 
pieteikuma iesniedzējam ļauj iesniegt 
pieteikumu un sniegt visu informāciju, 
kura nepieciešama, lai piederības 
dalībvalsts kompetentā iestāde pārbaudītu, 
vai pieteikuma iesniedzējs atbilst visiem 
nosacījumiem, kas paredzēti valsts 
pasākumos, ar kuriem transponē 5. panta 1. 
punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 335
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) pierādījumi par to, ka šā punkta c) 
apakšpunktā minētās personas atbilst 
1. panta ea) līdz ee) punktā paredzētajiem 
nosacījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 336
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
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Īpašas prasības attiecībā uz kredītu 
apkalpotājiem uzņēmuma darījumiem ar 

aizņēmēju
1. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes uzrauga kredīta apkalpotāju 
uzņēmumu darījumiem ar aizņēmēju 
atbilstību turpmāk minētajiem kopīgajiem 
obligātajiem ES standartiem parādu 
piedziņas jomā.
2. ES kopīgie obligātie standarti parādu 
piedziņas jomā ietver pienākumu:
(a) sniegt pierādījumus par parādu, 
pamatojoties uz kredītlīgumu, pirms var 
notikt jebkāda parādu piedziņa;
(b) apņemties obligāti paziņot aizņēmējam 
ar oficiālu paziņojumu par parāda 
statusu, pirms var tikt veikta parāda 
piedziņa. Šajā oficiālajā paziņojumā 
jāiekļauj visa attiecīgā informācija par 
parādu, un tas jāsniedz pārredzamā un 
saprotamā veidā;
(c) nodrošināt, ka paziņojums par parādu 
aizņēmējam tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē 
ar apstiprinājumu par saņemšanu 
vienkāršā aploksnē un regulētā formātā;
(d) gādāt par to, kā paziņojuma ir ietverta 
vismaz šāda informācija:
i) kreditora identitāte, tostarp viņa tālruņa 
numurs / kontaktinformācija;
ii) kredīta apkalpotāja identitāte vai viņa 
pilnvarojums;
iii) paziņotus, juridiski pārbaudāmus un 
dokumentētus pierādījumus par parāda 
esamību, detalizētām pieprasītajām 
summām un attiecīgā parāda veidu 
(kapitāls, procenti, soda naudas, 
procedūras izmaksas vai citi);
iv) skaidru un saprotamu visu attiecīgo 
aizņēmēju tiesību aprakstu, tostarp viņu 
tiesības uz aizsardzību pret aizskaršanu 
un maldinošu praksi;
v) kontaktinformāciju par to, kur 
aizņēmējs var saņemt informāciju un 
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padomu;
3. Dalībvalstīm būtu jāpieņem to darbību 
saraksts, kuras kredītu apkalpotājiem ir 
aizliegts izmantot darījumos ar 
aizņēmējiem un kuras ir saistītas ar 
parādu piedziņas procesu. Šāda prakse ir 
vajāšana, un atkarībā no kā tā, kādā veidā 
tā tiek īstenota tai, vajadzētu būt saistītai 
ar atturošiem naudas sodiem un 
kriminālsodiem.
Šajā sarakstā būtu jāiekļauj vismaz:
(a) aizņēmēja maldināšana, tostarp 
izmantojot neatbilstīgus juridiskus 
draudus vai sniedzot citu maldinošu 
informāciju;
(b) pārmērīga skaita atgādinājuma 
vēstuļu sūtīšana, zvanu veikšana vai citi 
atgādinājumi; tostarp automātiski 
ziņojumi un ziņojumi, ko ģenerē jebkura 
tehnoloģija, kas darbojas bez cilvēka 
iejaukšanās;
(c) iepriekšējo maksājumu neatskaitīšana 
no pieprasītās summas;
(d) stigmatizējošu vai iebiedējošu 
paziņojumu sūtīšana;
(e) sazināšanās ar personām, kas nav 
aizņēmējs, tostarp aizņēmēju radiniekiem, 
draugiem, kaimiņiem, kolēģiem;
(f) sazināšanās ar aizņēmēju nepienācīgā 
laikā vai vietās, tostarp darba laikā un 
darba vietā.
4. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
apkalpotāja izmaksas un atlīdzību nekādā 
gadījumā nevar iekasēt no aizņēmēja.
5. Dalībvalstis nodrošina, ka aizņēmējam 
ir tiesības izmantot jebkādu aizsardzību 
pret kredīta apkalpotāju, kas tam bija 
pieejama darījumos ar sākotnējo 
kreditoru, un tikt informētam par cesiju.
6. Uzņēmumu darījumu ar aizņēmēju 
kredītu apkalpotāji sistemātiski izmanto 
ES standartizēto parāda paziņošanas 
dokumentu, pirms var tikt veikta parāda 
piedziņa. EBI izstrādā regulatīvo 
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standartu projektu, kurā nosaka parāda 
paziņošanas kritērijus, tostarp obligātā 
parāda paziņošanas dokumenta kritērijus.

Or. en

Grozījums Nr. 337
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Prasības kredītu apkalpotājiem, 

kreditoriem un kredītpakalpojumu 
sniedzējiem attiecībā uz uzņēmējdarbības 

veikšanu un parādu iekasēšanu
1. Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori, 
kredītu apkalpotāji  un citi 
kredītpakalpojumu sniedzēji pirms 
jebkuras parādu iekasēšanas nosūta 
aizņēmējam obligātu paziņojumu, kas bez 
jebkādām neskaidrībām sniedz uz 
kredītlīgumu balstītus pierādījumus par 
viņa parādu. Paziņojums par parādu ir 
jāiesniedz aizņēmējam tikai un vienīgi 
vēstules veidā, baltā aploksnē bez īpašiem 
uzrakstiem un ar saņemšanas 
apstiprinājumu.
Paziņojums nedrīkst būt garāks par 3 
lappusēm, un tajā plašai sabiedrībai 
skaidrā un saprotamā valodā iekļauj 
vismaz šādu informāciju:
(a) uz kredītlīgumu balstīti pierādījumi 
par parādu;
(b) kreditora identifikācija, tostarp tā 
kontaktinformācija;
(c) attiecīgā gadījumā — kredīta 
apkalpotāja identifikācija un tā tiesības;
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(d) parādu juridiskais pamats, sīki 
izstrādātas pieprasītās summas un to avots 
(kapitāls, procenti, soda naudas, 
procedūras izmaksas);
(e) aizņēmēju tiesību būtiskas izlases 
apraksts, tostarp obligāti aizsardzība pret 
aizskaršanu un maldinošu rīcību;
(f) norāde par kontaktiem, kur saņemt 
informāciju un konsultācijas aizņēmējiem 
saistībā ar maksājumu grūtībām;
2. Dalībvalstis nodrošina, ka nekāda 
rīcība vai prakse nerada kaitējumu 
aizņēmēju privātās dzīves 
neaizskaramībai.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori vai 
kredīta apkalpotājs:
(a) neaizmirst atskaitīt iepriekšējos 
maksājumus no pieprasītās summas;
(b) nesūta stigmatizējošus, iebiedējošus 
vai maldinošus vēstījumus, tostarp 
nepiemērotus juridiskus draudus vai 
informāciju, kas var būt maldinoša 
aizņēmējam;
(c) nesazinās ar citām personām, kas nav 
aizņēmēji, tostarp ar aizņēmēju 
radiniekiem.
4. EBI izstrādā regulatīvos tehnisko 
standartus, lai precizētu 2. un 3. punkta 
noteikumus.
EBI iesniedz Komisijai minēto regulatīvo 
tehnisko standartu projektu līdz ... 
[12 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas].
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu.
5. EBI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektu, kurā precizē 1. punktā 
minētā paziņojuma obligāto formātu. EBI 
līdz [12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā] iesniedz šo īstenošanas tehnisko 
standartu projektu Komisijai.
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Or. en

Grozījums Nr. 338
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Parāda atpirkšana

1. Ja kredītiestāde plāno nodot 
kredītlīgumu kredīta pircējam par 
noteiktu cenu, pirms pārskaitījuma 
veikšanas kredītiestāde ļauj attiecīgajiem 
debitoriem atpirkt savu parādu par tādu 
pašu cenu vai ar nelielu uzcenojumu, un 
to nosaka attiecīgās kompetentās iestādes. 
Šajā nolūkā kredītiestādēm ir pienākums 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
atklāt nepieciešamo informāciju par 
paredzamajiem darījumiem ar kredītu 
pircējiem. 
2. Dalībvalstis nodrošina, ka atpirkšanas 
iespēju var īstenot pa daļām.

Or. en

Grozījums Nr. 339
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes var atsaukt kredīta apkalpotājam 
piešķirto atļauju, ja šis kredīta apkalpotājs:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm ir vajadzīgās uzraudzības, 
izmeklēšanas un sankciju piemērošanas 
pilnvaras saskaņā ar 21. pantu, lai 
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atsauktu kredīta apkalpotājam piešķirto 
atļauju, ja šis kredīta apkalpotājs:

Or. en

Grozījums Nr. 340
Frances Fitzgerald

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 
var atsaukt kredīta apkalpotājam piešķirto 
atļauju, ja šis kredīta apkalpotājs:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 
var atsaukt kredīta apkalpotājam vai 
kredīta pircējam piešķirto atļauju, ja šis 
kredīta apkalpotājs vai kredīta pircējs:

Or. en

Grozījums Nr. 341
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ilgāk par sešiem mēnešiem nav 
veicis kredīta apkalpotāja darbības;

(c) ilgāk par vienu gadu nav veicis 
kredīta apkalpotāja darbības;

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka 6 mēneši ir par īsu, — ilgstošāks atvaļinājums vai grūtniecība varētu potenciāli 
apdraudēt atļauju.

Grozījums Nr. 342
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ir nopietni pārkāpis piemērojamos 
noteikumus, tostarp valsts tiesību aktu 
noteikumus, ar kuriem transponē šo 
direktīvu.

(f) ir nopietni pārkāpis piemērojamos 
noteikumus, tostarp valsts tiesību aktu 
noteikumus, ar kuriem transponē šo 
direktīvu, vai citus patērētāju aizsardzības 
noteikumus vai īpašas prasības 
uzņēmumu to darījumu ar aizņēmējiem 
kredītu apkalpotājiem, kas minēti 6.a 
pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 343
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) ir nopietni pārkāpis piemērojamos 
noteikumus, kas uzsvērti 6. panta 
a) punktā (jauns).

Or. en

Grozījums Nr. 344
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes ir konstatējušas, ka akreditētais 
pakalpojumu sniedzējs rīkojas tā, kā 
minēts pirmās daļas e) un f) apakšpunktā, 
tās nosūta pamatotu pieprasījumu 
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piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, lūdzot atsaukt savu atļauju. Ja 
starp kompetentajām iestādēm rodas 
domstarpības, piemēro 12. panta 
11.a punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 345
Frances Fitzgerald

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja atļauja ir atsaukta saskaņā ar 1. 
punktu, dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 
nekavējoties informē uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes, ja kredīta 
apkalpotājs sniedz pakalpojumus saskaņā 
ar 11. pantu.

2. Ja atļauja ir atsaukta saskaņā ar 1. 
punktu, dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 
nekavējoties informē uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes, ja kredīta 
apkalpotājs vai kredīta pircējs sniedz 
pakalpojumus saskaņā ar 11. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 346
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atļauju saņēmušo kredītu apkalpotāju 
reģistrs

Atļauju saņēmušo kredītu apkalpotāju 
reģistrs un EBI ienākumus nenesošu 
kredītu sekundāro tirgu reģistrs

Or. en

Grozījums Nr. 347
Frances Fitzgerald
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentās iestādes izveido un uztur 
valsts reģistru ar visiem atļauju 
saņēmušajiem kredītu apkalpotājiem, 
kuriem ļauts sniegt pakalpojumus to 
teritorijā, tostarp ar kredītu apkalpotājiem, 
kas sniedz pakalpojumus saskaņā ar 11. 
pantu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentās iestādes izveido un uztur 
valsts reģistru ar visiem atļauju 
saņēmušajiem kredītu apkalpotājiem un 
kredītu pircējiem, kuriem ļauts sniegt 
pakalpojumus to teritorijā, tostarp ar 
kredītu apkalpotājiem, kas sniedz 
pakalpojumus saskaņā ar 11. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a EIB sadarbībā ar valstu 
kompetentajām iestādēm izveido un uztur 
reģistru, kurā iekļauj visus ienākumus 
nenesošo aizdevumu darījumus 
Savienības sekundārajā tirgū. 
Informācija, kas reģistrēta par katru 
darījumu, ietver kreditora, kredīta pircēja, 
kredīta apkalpotāja, euro izteikto pirkumu 
summas, aizdevuma sākotnējo summu un 
katrā darījumā iekļauto aizdevumu skaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 349
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Reģistra kopsavilkuma versiju 
dara pieejamu tiešsaistē un atjaunina 
katru gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 350
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants 
Aizņēmēja aizsardzība

1. Dalībvalstis pieprasa, lai kredītu 
apkalpotāji to attiecībās ar parādniekiem 
rīkotos godprātīgi, taisnīgi, profesionāli 
un ievērotu viņu privāto dzīvi;
2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kredītpakalpojumi atbilst šādām 
prasībām:
(a) sniegtā informācija nav maldinoša, 
neskaidra vai nepatiesa;
(b) kredītu apkalpotāji aizsargā 
parādnieku personas datus un privātumu 
un sazinās ar citām personām, tostarp 
ģimenes locekļiem vai darba devējiem, 
vienīgi parādnieku, ja vien nav saņemta 
parādnieka atļauja;
(c) kredītu apkalpotāji parādniekiem 
nesniedz informāciju veidā, kas liecina 
par vajāšanu, piespiešanu vai neatļautu 
ietekmēšanu.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka maksas un 
sodi, ko kredītu apkalpotāji iekasē no 
aizņēmējiem, nepārsniedz izmaksas, kas ir 
tieši saistīti ar parāda pārvaldīšanu. 
Dalībvalstis pieprasa, ka kreditora tiesību 
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saskaņā ar kredītlīgumiem vai paša 
kredītlīguma nodošanas gadījumā kredīta 
apkalpotājam, parādniekam laikus paziņo 
par nodošanu un ka atbilstīgie Savienības 
un valsts tiesību akti attiecībā jo īpaši uz 
līgumu izpildi, patērētāju aizsardzību, 
aizņēmēju tiesībām un krimināltiesībām 
tiek piemēroti kredīta pircējam un kredīta 
apkalpotājam.
4. Dalībvalstis nodrošina, ka kredītu 
apkalpotāji un kredītu pircēji paredz 
iespēju, ja tā ir dzīvotspējīga, un paredz 
nosacījumus ienākumus nenesošiem 
aizņēmējiem izstāties no sava ienākumus 
nenesošā statusa saskaņā ar pasākumiem, 
kas izklāstīti ECB Norādījumos bankām 
par ienākumus nenesošiem aizdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 351
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pušu apņemšanos ievērot 
kredītlīgumam piemērojamos Savienības 
un valstu tiesību aktus, tostarp attiecībā uz 
patērētāju aizsardzību.

(d) pušu apņemšanos ievērot 
kredītlīgumam vai kreditora tiesībām 
piemērojamos Savienības un valstu tiesību 
aktus, tostarp attiecībā uz patērētāju 
aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 352
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) klauzulu, kas nosaka taisnīgu un 
apzinīgu attieksmi pret aizņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 353
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) klauzulu, kas nosaka taisnīgu un 
apzinīgu attieksmi pret aizņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 354
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis pieprasa, lai 
kredītapkalpošanas līgums paredz 
prasības, saskaņā ar kurām:
(a) kredīta apkalpotājs pirms 
ārpakalpojumu nodošanas 
ārpakalpojumu sniedzējiem informē 
kreditoru par savu kā kredīta apkalpotāja 
darbību;
(b) aizņēmēju informē par kredīta 
apkalpošanas līgumu, kā arī par jebkādu 
turpmāku ārpakalpojumu izmantošanu 
saistībā ar kredītu apkalpošanas 
darbībām;
(c) kredīta apkalpotāja izmaksas un 
atlīdzību nevar iekasēt no aizņēmēja;
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(d) aizņēmējs ir tiesīgs vērsties pret 
kredīta apkalpotāja saistībā ar jebkādu 
attiecīgo aizsardzību, kas viņam bija 
pieejama pret sākotnējo kreditoru;

Or. en

Grozījums Nr. 355
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
apkalpotājs vismaz 10 gadus pēc 1. punktā 
minētā līguma datuma saglabā un uztur 
šādus ierakstus:

3. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
apkalpotājs vismaz 10 gadus pēc 1. punktā 
minētā līguma datuma un vismaz piecus 
gadus pēc līguma termiņa beigām saglabā 
un uztur šādus ierakstus:

Or. en

Grozījums Nr. 356
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
kredīta apkalpotājs izmanto trešo personu 
tādu darbību veikšanai, kuras parasti būtu 
uzņēmies minētais kredīta apkalpotājs 
(“kredītpakalpojumu sniedzējs”), kredīta 
apkalpotājs saglabā pilnu atbildību par 
atbilstību visiem pienākumiem, kas 
paredzēti valsts noteikumos, ar kuriem 
transponē šo direktīvu. Minētās kredīta 
apkalpošanas darbības nododot 
ārpakalpojumā, piemēro šādus 
nosacījumus:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
kredīta apkalpotājs izmanto trešo personu 
tādu darbību veikšanai, kuras parasti būtu 
uzņēmies minētais kredīta apkalpotājs 
(“kredītpakalpojumu sniedzējs”), kredīta 
apkalpotāju uzrauga tās pašas dalībvalsts 
banku sistēmas uzraudzības iestādes un 
ka tas saglabā pilnu atbildību par atbilstību 
visiem pienākumiem, kas paredzēti valsts 
noteikumos, ar kuriem transponē šo 
direktīvu. Minētās kredīta apkalpošanas 
darbības nododot ārpakalpojumā, piemēro 
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šādus nosacījumus:

Or. en

Grozījums Nr. 357
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
kredīta apkalpotājs izmanto trešo personu 
tādu darbību veikšanai, kuras parasti 
būtu uzņēmies minētais kredīta 
apkalpotājs (“kredītpakalpojumu 
sniedzējs”), kredīta apkalpotājs saglabā 
pilnu atbildību par atbilstību visiem 
pienākumiem, kas paredzēti valsts 
noteikumos, ar kuriem transponē šo 
direktīvu. Minētās kredīta apkalpošanas 
darbības nododot ārpakalpojumā, piemēro 
šādus nosacījumus:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
trešā persona sniedz kredīta apkalpotājam 
pakalpojumus, kas saistīti ar jebkuru no 
7.a panta iii) un 3. panta 1. punkta 
iv) apakšpunktā minētajām darbībām 
(“kredītpakalpojumu sniedzējs”), kredīta 
apkalpotājs saglabā pilnu atbildību par 
atbilstību visiem pienākumiem, kas 
paredzēti valsts noteikumos, ar kuriem 
transponē šo direktīvu. Minētās kredīta 
apkalpošanas darbības nododot 
ārpakalpojumā, piemēro šādus 
nosacījumus:

Or. en

Grozījums Nr. 358
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmā punkta nolūkā starp kredīta 
apkalpotāju un kredītpakalpojumu 
sniedzēju noslēdz rakstisku līgumu par 
nodošanu ārpakalpojumā, ar kuru tiek 
nodrošināts, ka kredītpakalpojumu 
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sniedzējam ir pienākums ievērot 
piemērojamos juridiskos nosacījumus, 
tostarp valsts tiesību aktus, ar kuriem 
transponē šo direktīvu, un atbilstīgos 
Savienības vai valsts tiesību aktus, kas ir 
piemērojami kreditora tiesībām atbilstīgi 
kredītlīgumam vai pašam kredītlīgumam. 
Nodošanas ārpakalpojumā līgums ar 
kredītpakalpojumu sniedzēju nedrīkst 
mainīt līgumiskās attiecības starp kredīta 
apkalpotāju un kreditoru, kā arī kredīta 
apkalpotāja pienākumus pret kreditoru 
vai aizņēmējiem. Kredīta apkalpošanas 
darbību nodošana ārpakalpojumā 
neietekmē to, ka kredīta apkalpotājam 
jāievēro atļaujas piešķiršanas prasības, kā 
noteikts 5. panta 1. punktā.
Tas, ka ārpakalpojumiem tiek izmantots 
kredītpakalpojumu sniedzējs, neliedz 
kredīta apkalpotāja kompetentajām 
iestādēm veikt uzraudzību saskaņā ar 12. 
un 20. pantu.
Direktīvas 3. panta 9. punktā minēto 
darbību nodošanu ārpakalpojumā neveic 
veidā, kas pasliktina kredīta apkalpotāja 
iekšējās kontroles kvalitāti, pareizību vai 
tā sniegto kredītpakalpojumu 
nepārtrauktību.

Or. en

Grozījums Nr. 359
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
apkalpotājs vismaz 10 gadus pēc 1. punktā 
minētā līguma datuma saglabā un uztur 
visus ierakstus par kredītpakalpojumu 
sniedzējam dotajiem norādījumiem.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
apkalpotājs vismaz 10 gadus pēc 1. punktā 
minētā līguma datuma un vismaz piecus 
gadus pēc līguma termiņa beigām saglabā 
un uztur visus ierakstus par 
kredītpakalpojumu sniedzējam dotajiem 
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norādījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 360
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
apkalpotājs vismaz 10 gadus pēc 1. punktā 
minētā līguma datuma saglabā un uztur 
visus ierakstus par kredītpakalpojumu 
sniedzējam dotajiem norādījumiem.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
apkalpotājs pirms darbību nodošanas 
ārpakalpojumā saskaņā ar 1. punktu 
nekavējoties informē piederības 
dalībvalsts kompetento iestādi un 
vajadzības gadījumā uzņēmēju dalībvalsti.

Or. en

Grozījums Nr. 361
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Tiesības uz juridisko pārstāvību

1. Ikvienā tiesas sēdē, kurā ir iesaistīts 
grūtībās nonācis aizņēmējs, tiek apsvērta 
pārstāvības statusa vienlīdzība, lai 
nodrošinātu pilnīgu un taisnīgu 
uzklausīšanu un pilnīgu un visaptverošu 
izpratni par visiem izskatāmās lietas 
faktiskajiem apstākļiem un juridiskajiem 
argumentiem. 
2. Ar to paredz prasību par ekvivalentas 
juridiskās pārstāvības nodrošināšanu un 
pieejamību visiem ienākumus nenesošo 
aizdevumu aizņēmējiem, un būtu 
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jānodrošina visaptveroša visu attiecīgo 
faktu un detaļu sagatavošana, lai strīda 
gadījumā attiecīgo lietu varētu izskatīt 
tiesā.
3. Vajadzības gadījumā šā pakalpojuma 
sniegšanu apmaksā dalībvalsts, 
izmantojot bezmaksas juridisko palīdzību 
vai līdzvērtīgu palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 362
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
apkalpotājs, kas piederības dalībvalstī ir 
saņēmis atļauju saskaņā ar 5. pantu, ir 
tiesīgs Savienībā sniegt pakalpojumus, uz 
ko attiecas minētā atļauja.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
apkalpotājs, kas piederības dalībvalstī ir 
saņēmis atļauju saskaņā ar 5. pantu, ir 
tiesīgs Savienībā sniegt pakalpojumus, uz 
ko attiecas minētā atļauja, vai tādus 
pakalpojumus, kas noteikti, lai no jauna 
vienotos par kredītlīguma nosacījumiem 
un noteikumiem saistībā ar kreditora 
tiesībām atbilstīgi kredītlīgumam vai pašu 
kredītlīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 363
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
apkalpotājs, kas piederības dalībvalstī ir 
saņēmis atļauju saskaņā ar 5. pantu, ir 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
apkalpotājs, kas piederības dalībvalstī ir 
saņēmis atļauju saskaņā ar 5. pantu, ir 
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tiesīgs Savienībā sniegt pakalpojumus, uz 
ko attiecas minētā atļauja.

tiesīgs Savienībā sniegt pakalpojumus, uz 
ko attiecas minētā atļauja, neskarot 
dalībvalstu tiesību aktus aizņēmēju tiesību 
aizsardzības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 364
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punkta 
noteikumiem, attiecībā uz kredītlīgumiem, 
ko noslēguši kreditori un patērētāji, kā arī 
kredītlīgumiem, kas noslēgti starp 
kreditoriem un aizņēmējiem, kas ir 
patērētāji, kā noteikts 
Direktīvas2008/48/EK  3. panta a) punktā, 
kuri nodrošināti ar mājokļa nekustamo 
īpašumu, kas ir darījumdarbības 
aizņēmēja galvenā dzīvesvieta, kredīta 
apkalpotājam ir jāsaņem atļauja un 
jāizveido filiāle vai meitasuzņēmums 
dalībvalstī, kurā tas plāno darboties.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Matt Carthy

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Attiecībā uz kredītlīgumiem, ko 
noslēguši kreditori un patērētāji, kā arī 
kredītlīgumiem, kas noslēgti starp 
kreditoriem un darījumdarbības 
aizdevumu ņēmējiem, kuri nodrošināti ar 
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mājokļa nekustamo īpašumu, kas ir 
darījumdarbības aizdevuma ņēmēja 
galvenā dzīvesvieta, kredīta apkalpotājam 
ir jāsaņem atļauja un jāizveido filiāle vai 
meitasuzņēmums dalībvalstī, kurā tas 
plāno darboties.

Or. en

Grozījums Nr. 366
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Attiecībā uz kredītlīgumiem, kas 
noslēgti starp kreditoriem un 
patērētājiem, kredīta apkalpotājam ir 
jāsaņem atļauja un jāizveido filiāle vai 
meitasuzņēmums dalībvalstī, kurā tas 
plāno darboties.

Or. en

Grozījums Nr. 367
Stéphanie Yon-Courtin

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Attiecībā uz kredītlīgumiem, kas 
noslēgti starp kreditoriem un 
patērētājiem, kredīta apkalpotājam ir 
jāsaņem atļauja un jāizveido filiāle vai 
meitasuzņēmums dalībvalstī, kurā tas 
plāno darboties.

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 368
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja piemērojams — tās filiāles 
adrese, kas veic uzņēmējdarbību uzņēmējā 
dalībvalstī;

(b) tās filiāles adrese, kas veic 
uzņēmējdarbību uzņēmējā dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 369
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ja piemērojams — uzņēmējā 
dalībvalstī iecelta aģenta identitāte un 
adrese;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 370
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Matt Carthy

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Kredītu apkalpotāji ievēro visus 
uzņēmējas dalībvalsts papildu tiesību 
aktus un noteikumus par parādu 
piedziņas darbībām neatkarīgi no tā, kur 
atrodas kredīta apkalpotāja galvenā mītne 
ES.

Or. en

Grozījums Nr. 371
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Kredītu apkalpotājs ievēro visus 
uzņēmējas dalībvalsts noteikumus par 
parādu piedziņas darbībām neatkarīgi no 
tā, kur atrodas kredīta apkalpotāja 
galvenā mītne ES.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
12. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Kredītu apkalpotājiem nav atļauts 
sniegt pārrobežu pakalpojumus attiecībā 
uz kredītlīgumiem, kas noslēgti starp 
kreditoriem un aizņēmējiem, kas ir 
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patērētāji, kā ir noteikts Direktīvas 
2008/48/EK 3. panta a) punktā, kā arī 
kredītlīgumus, kas noslēgti starp 
kreditoriem un darījumdarbības 
aizņēmējiem un nodrošināti ar mājokļa 
nekustamo īpašumu, kurš ir 
darījumdarbības aizdevuma ņēmēja 
galvenā dzīvesvieta. Tādā gadījumā 
kredītu apkalpotājus pilnvaro un uzrauga 
tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā 
tie faktiski darbojas.

Or. en

Grozījums Nr. 373
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 
pārskata un izvērtē kredīta apkalpotāja, kas 
sniedz pakalpojumus uzņēmējā dalībvalstī, 
pastāvīgo atbilstību šīs direktīvas prasībām.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 
pārskata un izvērtē kredīta apkalpotāja, kas 
sniedz pakalpojumus uzņēmējā dalībvalstī, 
pastāvīgo atbilstību šīs direktīvas 5. un 
5.a pantā noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 374
Matt Carthy

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kredītu apkalpotājiem nav atļauts 
sniegt pārrobežu pakalpojumus attiecībā 
uz kredītlīgumiem, kas noslēgti starp 
kreditoriem un patērētājiem, kā arī 
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kredītlīgumus, kas noslēgti starp 
kreditoriem un darījumdarbības 
aizņēmējiem un nodrošināti ar mājokļa 
nekustamo īpašumu, kurš ir 
darījumdarbības aizņēmēja galvenā 
dzīvesvieta. Tādā gadījumā kredītu 
apkalpotājus pilnvaro un uzrauga tās 
dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā tie 
faktiski darbojas.

Or. en

Grozījums Nr. 375
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes pārskata un izvērtē kredīta 
apkalpotāja, kas sniedz pakalpojumus 
uzņēmējā dalībvalstī, pastāvīgo atbilstību 
no šīs direktīvas, kā arī no citiem 
Savienības un dalībvalstu noteikumiem 
izrietošajām prasībām, kurus piemēro 
kredītlīgumam un tajā noteiktajam 
parādniekam.

Or. en

Grozījums Nr. 376
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kredītu apkalpotājiem nav atļauts 
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sniegt pārrobežu pakalpojumus attiecībā 
uz kredītlīgumiem, kas noslēgti starp 
kreditoriem un patērētājiem. Tādā 
gadījumā kredītu apkalpotājus pilnvaro 
un uzrauga tās dalībvalsts kompetentās 
iestādes, kurā tie faktiski darbojas.

Or. en

Grozījums Nr. 377
Stéphanie Yon-Courtin

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kredītu apkalpotājiem nav atļauts 
sniegt pārrobežu pakalpojumus attiecībā 
uz kredītlīgumiem, kas noslēgti starp 
kreditoriem un patērētājiem. Tādā 
gadījumā kredītu apkalpotājus pilnvaro 
un uzrauga tās dalībvalsts kompetentās 
iestādes, kurā tie faktiski darbojas.

Or. en

Pamatojums

ES atļauju piešķiršanas modelis nav piemērots līdzeklis attiecībā uz ienākumus nenesošiem 
patēriņa aizdevumiem.  Grūtībās nonākušus patēriņa kredīta aizņēmējus nevajadzētu pakļaut 
kredītu apkalpotājiem, kuri saņēmuši atļauju un tiek uzraudzīti ārvalstīs. Tam būtu 
ievērojama negatīva ietekme uz neaizsargātiem patērētājiem.

Grozījums Nr. 378
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
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piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm ir pilnvaras uzraudzīt, veikt 
izmeklēšanu un noteikt administratīvas 
sankcijas vai sodus un korektīvos 
pasākumus attiecībā uz kredītu apkalpotāju 
darbībām uzņēmējā dalībvalstī.

piederības un uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm ir pilnvaras 
uzraudzīt, veikt izmeklēšanu un noteikt 
administratīvas sankcijas vai sodus un 
korektīvos pasākumus attiecībā uz kredītu 
apkalpotāju darbībām uzņēmējā dalībvalstī 
saistībā ar kompetencēm, kas piešķirtas ar 
iepriekšējo punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 379
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
kredīta apkalpotājs, kam ir domicils vai kas 
veic uzņēmējdarbību piederības dalībvalstī, 
ir izveidojis filiāli vai iecēlis pārstāvi 
uzņēmējā dalībvalstī, piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes un uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes cieši 
sadarbojas, pildot savus uzdevumus un 
pienākumus, kuri paredzēti šajā direktīvā, 
jo īpaši veicot pārbaudes, izmeklēšanu un 
pārbaudes uz vietas minētajā filiālē vai 
attiecībā uz minēto pārstāvi.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
kredīta apkalpotājs, kam ir domicils vai kas 
veic uzņēmējdarbību piederības dalībvalstī, 
ir izveidojis filiāli vai iecēlis 
kredītpakalpojumu sniedzēju uzņēmējā 
dalībvalstī, piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes un uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes cieši 
sadarbojas, pildot savus uzdevumus un 
pienākumus, kuri paredzēti šajā direktīvā, 
jo īpaši veicot pārbaudes, izmeklēšanu un 
pārbaudes uz vietas minētajā filiālē vai 
attiecībā uz minēto kredītpakalpojumu 
sniedzēju.

Or. en

Grozījums Nr. 380
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes, pildot savas funkcijas un 
pienākumus, kuri paredzēti šajā direktīvā, 
lūdz uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm sniegt palīdzību, lai veiktu 
pārbaudi uz vietas filiālē, kas izveidota 
uzņēmējā dalībvalstī, vai attiecībā uz 
pārstāvi, kurš iecelts uzņēmējā dalībvalstī.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes, pildot savas funkcijas un 
pienākumus, kuri paredzēti šajā direktīvā, 
lūdz uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm sniegt palīdzību, lai veiktu 
pārbaudi uz vietas filiālē, kas izveidota 
uzņēmējā dalībvalstī, vai attiecībā uz 
pārstāvi, kurš iecelts uzņēmējā dalībvalstī. 
Filiāles vai kredītpakalpojumu sniedzēja 
pārbaudi veic saskaņā ar tās dalībvalsts 
tiesību aktiem, kurā pārbaude tiek veikta.

Or. en

Grozījums Nr. 381
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm ir pierādījumi, ka kredīta 
apkalpotājs, kas saskaņā ar 11. pantu 
sniedz pakalpojumus tās teritorijā, ir 
pārkāpis saistības, kuras izriet no valsts 
noteikumiem, ar kuriem transponē šo 
direktīvu, tās izcelsmes dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm iesniedz 
pierādījumus un lūdz veikt atbilstošus 
pasākumus.

9. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm ir pierādījumi, ka kredīta 
apkalpotājs, kas saskaņā ar 11. pantu 
sniedz pakalpojumus tās teritorijā, ir 
pārkāpis piemērojamos noteikumus, 
tostarp saistības, kuras izriet no valsts 
noteikumiem, ar kuriem transponē šo 
direktīvu, tās izcelsmes dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm iesniedz 
pierādījumus un lūdz veikt atbilstošus 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 382
Pedro Marques

Direktīvas priekšlikums
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12. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm ir pierādījumi, ka kredīta 
apkalpotājs, kas saskaņā ar 11. pantu 
sniedz pakalpojumus tās teritorijā, ir 
pārkāpis saistības, kuras izriet no valsts 
noteikumiem, ar kuriem transponē šo 
direktīvu, tās izcelsmes dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm iesniedz 
pierādījumus un lūdz veikt atbilstošus 
pasākumus.

9. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm ir pierādījumi, ka kredīta 
apkalpotājs, kas saskaņā ar 11. pantu 
sniedz pakalpojumus tās teritorijā, ir 
pārkāpis saistības, kuras ir noteiktas šīs 
direktīvas 5. pantā, tās izcelsmes 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm 
iesniedz pierādījumus un lūdz veikt 
atbilstošus pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 383
Pedro Marques

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
pēc piederības dalībvalsts informēšanas 
saprātīgā termiņā nav veikti pienācīgi 
pasākumi vai ja par spīti piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes veiktajiem 
pasākumiem vai steidzamos gadījumos 
kredīta apkalpotājs turpina pārkāpt saskaņā 
ar šo direktīvu noteiktos pienākumus, 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm ir tiesības piemērot atbilstīgas 
administratīvās sankcijas vai sodus un 
korektīvos pasākumus, lai nodrošinātu 
atbilstību šīs direktīvas noteikumiem tās 
teritorijā, par to nekavējoties informējot 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes.

11. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
pēc piederības dalībvalsts informēšanas 
saprātīgā termiņā nav veikti pienācīgi 
pasākumi vai ja par spīti piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes veiktajiem 
pasākumiem vai steidzamos gadījumos, ja 
nepieciešama tūlītēja rīcība, lai risinātu 
nopietnu apdraudējumu aizņēmēju 
kolektīvajām interesēm, ņemot vērā, ka 
kredīta apkalpotājs turpina pārkāpt 
piemērojamos noteikumus, tostarp savus 
saskaņā ar šo direktīvu un citiem 
dalībvalstu noteikumiem paredzētos 
pienākumus, uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm ir tiesības 
piemērot atbilstīgus administratīvos sodus 
un korektīvos pasākumus, lai nodrošinātu 
atbilstību piemērojamajiem noteikumiem, 
par to nekavējoties informējot piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes. Turklāt 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
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iestādes var aizliegt šādu kredīta 
apkalpotāju turpmākās darbības 
dalībvalstī, līdz piederības dalībvalsts 
kompetentā iestāde ir pieņēmusi atbilstīgu 
lēmumu vai kredīta apkalpotājs ir veicis 
korektīvus pasākumus. 

Or. en

Grozījums Nr. 384
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
pēc piederības dalībvalsts informēšanas 
saprātīgā termiņā nav veikti pienācīgi 
pasākumi vai ja par spīti piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes veiktajiem 
pasākumiem vai steidzamos gadījumos 
kredīta apkalpotājs turpina pārkāpt saskaņā 
ar šo direktīvu noteiktos pienākumus, 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm ir tiesības piemērot atbilstīgas 
administratīvās sankcijas vai sodus un 
korektīvos pasākumus, lai nodrošinātu 
atbilstību šīs direktīvas noteikumiem tās 
teritorijā, par to nekavējoties informējot 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes.

11. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
pēc piederības dalībvalsts informēšanas 
saprātīgā termiņā, ka ir veikti pienācīgi 
pasākumi, vai ja par spīti piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes veiktajiem 
pasākumiem vai steidzamos gadījumos 
kredīta apkalpotājs turpina pārkāpt 
piemērojamos noteikumus, tostarp 
saskaņā ar šo direktīvu noteiktos 
pienākumus, uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm ir tiesības 
piemērot atbilstīgas administratīvās 
sankcijas vai sodus un korektīvos 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šīs 
direktīvas noteikumiem tās teritorijā, par to 
nekavējoties informējot piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes Jo īpaši 
dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmēju 
dalībvalstu kompetentās iestādes var 
aizliegt šādu kredītu apkalpotāju 
turpmāku darbību savā dalībvalstī, kamēr 
izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
nav pieņēmusi atbilstīgu lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 385
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Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a Ja kādas dalībvalsts kompetentā 
iestāde uzskata, ka konkrētā jautājumā 
sadarbība ar citas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm neatbilst šajā 
direktīvā izklāstītajām attiecīgajām 
prasībām, tā šo jautājumu nodod 
izskatīšanai EBI. Ja piederības un 
uzņēmējas dalībvalsts iestādes nespēj 
vienoties ilgāk nekā 4 mēnešus, attiecīgās 
iestādes nodod savu lēmumu EBI un 
gaida lēmumu, ko Iestāde var pieņemt 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 
19. panta 3. punktu, un pieņem savu 
lēmumu saskaņā ar EBI lēmumu. Četru 
mēnešu laikposmu uzskata par 
samierināšanas laikposmu minētajā 
regulā lietotajā nozīmē. EBI var palīdzēt 
kompetentajām iestādēm panākt 
vienošanos arī pēc savas iniciatīvas 
saskaņā ar minētās regulas 19. panta 1. 
punkta otro daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 386
Stéphanie Yon-Courtin

Direktīvas priekšlikums
II sadaļa – IIa nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grūtībās nonākušu patēriņa kredīta 
aizņēmēju tiesības un aizsardzība

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 387
Stéphanie Yon-Courtin

Direktīvas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Pārskatīšanas pasākumi un piespiedu 

atsavināšana
1. Kreditori dara visu iespējamo, lai 
izvairītos no patērētāju ienākumus 
nenesošu aizdevumu nodošanas trešām 
personām. Jo īpaši dalībvalstis nodrošina, 
ka kreditori izrāda saprātīgu iecietību pret 
grūtībās nonākušiem aizņēmējiem 
saskaņā ar Direktīvas 2014/17/ES 28. 
pantu un EBI pamatnostādnēm par 
kavētiem maksājumiem un piekļuvi 
tirgum (EBA)/GL/2015/12.
2. Pārskatīšanas pasākumos var iekļaut 
šādas koncesijas patērētājam:
(a) pilnīga vai daļēja kredītlīguma 
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pārfinansēšana;
(b) iepriekšējo kredītlīguma noteikumu 
grozīšana, kas, cita starpā, var ietvert:
i) hipotekārā kredīta termiņa 
pagarināšanu;
ii) hipotekārā kredīta veida maiņu 
(piemēram, mainot hipotēkas veidu no 
kapitāla un procentu hipotēkas tikai uz 
procentu hipotēku);
iii) visu vai daļas maksājuma daļu 
atmaksas atlikšanu uz laiku;
iv) izmaiņas procentu likmē līdz noteiktai 
maksimālajai robežai;
v) maksājuma saistību termiņa atlikšanu.
3. Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 
2015/227 pieņemtā ienākumus nenesošu 
aizdevumu definīcija neskar kreditoru 
pārskatīšanas saistības.
4. Piespiedu atsavināšanas gadījumā, kad 
kredīts ir nodrošināts ar patērētāja 
galveno dzīvesvietu, ar nodrošinājuma 
atgriešanu vai nodošanu trešai personai 
vai ieņēmumi no nodrošinājuma 
pārdošanas ir pietiekami, lai atmaksātu 
kredītu. Attiecīgi groza Direktīvas 
2014/17/EK 28. panta 4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 388
Stéphanie Yon-Courtin

Direktīvas priekšlikums
12.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b pants
Parāda atpirkšana

1. Ja kredītiestāde plāno nodot 
kredītlīgumu kredīta pircējam par 
noteiktu cenu, pirms nodošanas 
kredītiestāde ļauj attiecīgajiem debitoriem 
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atpirkt savu parādu par tādu pašu cenu 
vai ar nelielu uzcenojumu, un to nosaka 
attiecīgās kompetentās iestādes. Šajā 
nolūkā kredītiestādēm ir pienākums 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
atklāt nepieciešamo informāciju par 
paredzamajiem darījumiem ar kredītu 
pircējiem.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka atpirkšanas 
iespēju var īstenot pa daļām.

Or. en

Grozījums Nr. 389
Stéphanie Yon-Courtin

Direktīvas priekšlikums
12.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b pants
Noteikumi par kredītu apkalpotāju un 

kredītu pircēju rīcību
1. Kredītu apkalpotāji un kredītu pircēji 
vienmēr rīkojas godprātīgi, godīgi izturas 
pret patērētājiem un ievēro viņu 
privātumu. Ir aizliegta šāda rīcība:
(a) maldinošas informācijas sniegšana 
patērētājiem;
(b) patērētāju aizskaroša izturēšanās, 
tostarp informācijas sniegšana par 
patērētāja parādu viņu darba devējam, 
ģimenei, draugiem un kaimiņiem;
(c) maksas un soda naudas uzlikšana 
patērētājiem, kas pārsniedz izmaksas, 
kuras tieši saistītas ar parāda 
pārvaldīšanu. Dalībvalstis nosaka šo 
maksu un soda naudu maksimālo robežu 
saskaņā ar taisnīguma, racionalitātes un 
proporcionalitātes principiem.
Šo punktu piemēro arī ārpakalpojumu 
sniedzējiem, kas minēti šīs direktīvas 10. 
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pantā.
2. Dalībvalstis var saglabāt spēkā esošos 
valsts pasākumus, kas vērsti uz grūtībās 
nonākušu aizņēmēju aizsardzību, kā arī 
pieņemt stingrākus pasākumus, 
piemēram, personas maksātnespējas 
pasākumus, kredītu apkalpotāju un 
kredītu pircēju darbības ierobežojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 390
Stéphanie Yon-Courtin

Direktīvas priekšlikums
12.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.d pants
Tiesības uz juridisko pārstāvību

1. Ikvienā tiesas sēdē, kurā ir iesaistīts 
grūtībās nonācis aizņēmējs, tiek apsvērta 
pārstāvības statusa vienlīdzība, lai 
nodrošinātu pilnīgu un taisnīgu 
uzklausīšanu un pilnīgu un visaptverošu 
sapratni par visiem izskatāmā lietas 
faktiskajiem apstākļiem un juridiskajiem 
argumentiem.
2. Ar to paredz prasību par ekvivalentu 
juridisko pārstāvību un tās pieejamību 
visiem ienākumus nenesošo aizdevumu 
aizņēmējiem, lai nodrošinātu visaptverošu 
visu attiecīgo faktu un detaļu 
sagatavošanu, gādājot, ka strīda gadījumā 
attiecīgo lietu var izskatīt tiesā.
3. Vajadzības gadījumā šā pakalpojuma 
sniegšanu apmaksā dalībvalsts, 
izmantojot bezmaksas juridisko palīdzību 
vai līdzvērtīgu palīdzību;

Or. en
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Grozījums Nr. 391
Stéphanie Yon-Courtin

Direktīvas priekšlikums
12.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.e pants
Ārpustiesas panākts izlīgums

Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem ir 
pieejami neatkarīgi un efektīvi ārpustiesas 
strīdu izšķiršanas mehānismi. Šie 
mehānismi ietver tiešu izlīgumu un 
alternatīvu strīdu izšķiršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
-13. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-13. pants
Pārskatīšanas pasākumi

1. Dalībvalstis pieprasa, lai kreditori ar 
pienācīgu rūpību apņemas attiecīgā 
gadījumā īstenot pamatotus un 
īstenojamus pārskatīšanas pasākumus, ar 
ko papildina Direktīvas 2014/17/ES 28. 
pantā paredzētos pasākumus, pirms tie 
nodod kreditora tiesības saskaņā ar 
kredītlīgumu vai attiecīgo kredītlīgumu, ja 
aizņēmējs, kas noslēdzis kredītlīgumu, 
saskaras ar aizņēmuma atmaksāšanas 
grūtībām.
2. Pārskatīšanas pasākumos prioritāte tiek 
piešķirta patērētājiem un tiek iekļauti 
vismaz šādi iespējamie pasākumi, kas 
standartizētā formātā jāpaziņo 
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aizņēmējiem, kuri nonākuši grūtībās, 
pamatojoties uz viņu kredītspējas 
novērtējumu:
(a) iespējas daļējai kredītlīguma 
pārfinansēšanai;
(b) risinājumi attiecībā uz iespējamām 
izmaiņām iepriekšējos kreditēšanas 
līguma noteikumos un nosacījumos, kas 
ir aizņēmēja interesēs, tostarp:
i) aizdevuma termiņa pagarināšana;
ii) kredīta veida maiņa;
iii) visu vai daļas maksājuma daļu 
atmaksas atlikšanu uz laiku;
iv) izmaiņas procentu likmē līdz noteiktai 
maksimālajai robežai; maksājuma 
saistību termiņa atlikšanas un labvēlības 
periodu piedāvājums;
v) daļēja atmaksa un parāda atpirkšana;
vi) valūtas pārrēķināšanas;
vii) daļēja parāda atlaišana un 
konsolidācija.
3. Kredītlīgumu kvalificēšana par 
ienākumus nesošu tiek veikta, neskarot 
kreditora noteiktās pārskatīšanas 
prasības.
4. Kredītiestādes un citi kreditori katru 
gadu iesniedz kompetentajām iestādēm 
ziņojumu, kurā apkopo to pamatotas 
pārskatīšanas politikas un procesus, 
tostarp procedūras, lai pēc iespējas ātrāk 
konstatētu aizdevuma ņēmējus, kuriem ir 
grūtības atmaksāt aizņēmumu. Ziņojumā 
iekļauj kopsavilkumu par to aizņēmēju 
skaitu, kuri izmantojuši pārskatīšanas 
pasākumus, un pārskatīšanas pasākumu 
kārtību, kas bija spēkā iepriekšējā gadā. 
Pirms iesniegšanas kompetentajām 
iestādēm vadības struktūra apstiprina šo 
informāciju.
5. EBI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai precizētu:
i) pārskatīšanas pasākumus un cenu 
pieejamības novērtējumu, kas minēts 
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2. punktā;
ii) maksājumu grūtībās nonākuša 
aizņēmēja definīciju, kā minēts 2. puntā;
iii) saskaņā ar 4. punktu iesniegtā 
ziņojuma saturu.
EBI [1 gada laikā pēc direktīvas stāšanās 
spēkā] iesniedz minēto regulatīvo tehnisko 
standartu projektu Komisijai. Komisijai 
tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā 
daļā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 393
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
-13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-13.a pants
Prasības kreditoriem pirms kreditora 

tiesību nodošanas saskaņā ar 
kredītlīgumu vai kredītlīguma nodošanas

Dalībvalsts prasa, lai kreditori nevarētu 
nodot ienākumus nesošus kredītlīgumus 
bez tā aizņēmēja piekrišanas, kas 
noslēdzis attiecīgo kredītlīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 394
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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1. Dalībvalstis nodrošina, ka kreditors 
sniedz kredīta pircējam visu nepieciešamo 
informāciju, lai ļautu minētajam kredīta 
pircējam novērtēt kredītlīguma vērtību un 
iespēju, ka minētā līguma vērtību varētu 
atgūt, pirms tiek noslēgts līgums par šī 
kredītlīguma nodošanu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kreditors 
sniedz kredīta pircējam nepieciešamo 
informāciju par kreditora tiesībām 
atbilstīgi ienākumus nenesošam 
kredītlīgumam vai par pašu ienākumus 
nenesošu kredītlīgumu un, ja tas ir 
piemērojams, par nodrošinājumu, lai 
ļautu minētajam kredīta pircējam novērtēt 
kreditora tiesību atbilstīgi ienākumus 
nenesošam kredītlīgumam vai pašu 
ienākumus nenesošo kredītlīgumu vērtību 
un iespēju, ka minētā līguma vērtību varētu 
atgūt, pirms tiek noslēgts līgums par šo 
kreditora tiesību atbilstīgi ienākumus 
nenesošam kredītlīgumam vai paša 
ienākumus nenesošā kredītlīguma 
nodošanu, vienlaikus nodrošinot 
informācijas, kuru kreditors darījis 
pieejamu, aizsardzību un darījumdarbības 
datu konfidencialitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 395
Danuta Maria Hübner

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kreditors 
sniedz kredīta pircējam visu nepieciešamo 
informāciju, lai ļautu minētajam kredīta 
pircējam novērtēt kredītlīguma vērtību un 
iespēju, ka minētā līguma vērtību varētu 
atgūt, pirms tiek noslēgts līgums par šī 
kredītlīguma nodošanu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kreditors 
sniedz kredīta pircējam visu nepieciešamo 
informāciju, tādā apjomā, kāds ir tā rīcībā 
vai kādu pamatoti var sagaidīt, ka tas ir 
ieguvis, vai veicināt šādas informācijas 
izplatīšanu, lai ļautu minētajam kredīta 
pircējam novērtēt kredītlīguma vērtību un 
iespēju, ka minētā līguma vērtību varētu 
atgūt, pirms tiek noslēgts līgums par šī 
kredītlīguma nodošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 396
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Danuta Maria Hübner

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pieprasa, lai 
kredītiestāde vai kredītiestādes 
meitasuzņēmums, kas kredītlīgumu nodod 
kredīta pircējam, saskaņā ar šīs direktīvas 
20. panta 3. punktu un Direktīvas 
2013/36/ES 4. pantu39 izraudzītās 
kompetentās iestādes informē par šādiem 
aspektiem:

2. Dalībvalstis pieprasa, lai 
kredītiestādes, kas kredītlīgumu kreditora 
tiesības atbilstīgi ienākumus nenesošam 
kredītlīgumam vai pašu ienākumus 
nenesošo kredītlīgumu nodod kredīta 
pircējam, saskaņā ar šīs direktīvas 20. 
panta 3. punktu un Direktīvas 2013/36/ES 
4. pantu39 divas reizes gadā ceturksnī 
izraudzītās kompetentās iestādes attiecībā 
uz katru nodošanu informē par kredīta 
pircēja juridiskās vienības identifikatoru 
(LEI), vai, ja šāds identifikators neeksistē, 
par:

(i) informāciju par kredīta pircēja vai to 
pircēja vadības vai pārvaldes struktūras 
locekļu un personu identitāti, kam ir 
būtiska līdzdalība pircējā Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 
36. apakšpunkta nozīmē; kā arī
(ii) pircēja adresi.
Papildus kredītiestāde informē vismaz par 
šādiem aspektiem:

_________________ _________________
39 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. 
jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai 
un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru 
sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko 
groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ 
Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK 
(OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. 
jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai 
un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru 
sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko 
groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ 
Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK 
(OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 397
Matt Carthy

Direktīvas priekšlikums
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13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Kredīta pircēji, uz kuriem attiecas valsts 

tiesību akti
Kredīta pircējam, kas veic darbības 
dalībvalstī, piemēro ierobežojumus un 
prasības, kas noteiktas dalībvalsts tiesību 
aktos saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 398
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EBI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektu, kurā precizē formātus, 
kas kreditoriem, kuri ir kredītiestādes, ir 
jāizmanto informācijas sniegšanas nolūkā 
saskaņā ar 13. panta 1. punktu, lai kredītu 
pircējiem kredītlīguma skrīninga, 
pienācīgas finanšu pārbaudes un vērtēšanas 
nolūkiem sniegtu detalizētu informāciju 
par saviem kredītriska darījumiem banku 
portfelī.

1. EBI izstrādā pamatnostādnes, 
kurās precizē formātus, ko kreditori, kuri 
ir kredītiestādes, var izmantot informācijas 
sniegšanas nolūkā saskaņā ar 13. panta 1. 
punktu, lai kredītu pircējiem kredītlīguma 
vai kreditora tiesību skrīninga, pienācīgas 
finanšu pārbaudes un vērtēšanas nolūkiem 
sniegtu detalizētu informāciju par saviem 
kredītriska darījumiem banku portfelī. Lai 
nodrošinātu atbilstību informācijas 
prasībām, kā noteikts 13. panta 1. punktā, 
EBI pamatnostādņu projektā norāda 
nepieciešamos minimālos datu laukus 
attiecībā uz ienākumus nenesošiem 
kredītlīgumiem vai kreditora tiesībām.

Or. en

Pamatojums

Ienākumus nenesošu aizdevumu veidnes nav obligātas, un nav paredzētas prasības par 
uzraudzības pārskatu sniegšanu, vienīgi pamatnostādnes.
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Grozījums Nr. 399
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EBI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektu, kurā precizē formātus, 
kas kreditoriem, kuri ir kredītiestādes, ir 
jāizmanto informācijas sniegšanas nolūkā 
saskaņā ar 13. panta 1. punktu, lai kredītu 
pircējiem kredītlīguma skrīninga, 
pienācīgas finanšu pārbaudes un vērtēšanas 
nolūkiem sniegtu detalizētu informāciju 
par saviem kredītriska darījumiem banku 
portfelī.

1. EBI izstrādā pamatnostādnes, 
kurās precizē formātus, ko kreditori, kuri 
ir kredītiestādes, var izmantot informācijas 
sniegšanas nolūkā saskaņā ar 13. panta 1. 
punktu, lai kredītu pircējiem kredītlīguma 
skrīninga, pienācīgas finanšu pārbaudes un 
vērtēšanas nolūkiem sniegtu detalizētu 
informāciju par saviem kredītriska 
darījumiem banku portfelī.

Or. en

Grozījums Nr. 400
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EBI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektu, kurā precizē formātus, 
kas kreditoriem, kuri ir kredītiestādes, ir 
jāizmanto informācijas sniegšanas nolūkā 
saskaņā ar 13. panta 1. punktu, lai kredītu 
pircējiem kredītlīguma skrīninga, 
pienācīgas finanšu pārbaudes un vērtēšanas 
nolūkiem sniegtu detalizētu informāciju 
par saviem kredītriska darījumiem banku 
portfelī.

1. EBI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektu, kurā precizē formātus, 
kas kreditoriem, kuri ir kredītiestādes, ir 
jāizmanto informācijas sniegšanas nolūkā 
saskaņā ar 13. panta 1. punktu, lai kredītu 
pircējiem kreditora tiesību atbilstīgi 
ienākumus nenesošam kredītlīgumam vai 
paša ienākumus nenesošā kredītlīguma 
skrīninga, pienācīgas finanšu pārbaudes un 
vērtēšanas nolūkiem sniegtu detalizētu 
informāciju par saviem kredītriska 
darījumiem banku portfelī. Lai izpildītu 
13. panta 1. punktā noteiktās informācijas 
prasības, kuras kredītiestādēm piemēro 
samērīgā veidā, ņemot vērā to lielumu un 
sarežģītību, EBI īstenošanas tehniskajos 
standartos norāda vajadzīgos datu laukus 
kreditora tiesībām saskaņā ar ienākumus 



AM\1195240LV.docx 121/156 PE645.006v01-00

LV

nenesošu kredītlīgumu vai pašam 
ienākumus nenesošajam kredītlīgumam. 

Or. en

Grozījums Nr. 401
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EBI līdz [2018. gada 
31. decembrim] iesniedz šos īstenošanas 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 402
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 15. pantu40 tiek piešķirtas 
pilnvaras pieņemt 1. punktā minētos 
īstenošanas tehniskos standartus.

svītrots

_________________
40 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 
24. novembris), ar ko izveido Eiropas 
Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku 
iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK 
un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK 
(OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 403
Matt Carthy

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 17. 
panta 1. punktā minētais kredīta pircēja 
pārstāvis izrauga kredītiestādi, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, vai tās filiāli, 
kura veic uzņēmējdarbību Savienībā, vai 
arī atļauju saņēmušu kredīta apkalpotāju, 
lai veiktu kredīta apkalpošanas darbības 
attiecībā uz kredītlīgumiem, kas noslēgti 
ar patērētājiem.

1. Dalībvalstis nodrošina to 
jurisdikcijā darbojošos kredīta pircēju 
tiešo regulējumu, paredzot, ka valstu 
kompetentās iestādes ir pilnvarotas 
uzraudzīt, izmeklēt un sodīt kredītu 
pircējus.

Or. en

Grozījums Nr. 404
Matt Carthy

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
pircējam nepiemēro nekādas papildu 
prasības par kredītlīgumu iegādi kā tikai 
tās, kas paredzētas valsts pasākumos, ar 
kuriem transponē šo direktīvu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 405
Frances Fitzgerald

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta svītrots
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pircējam nepiemēro nekādas papildu 
prasības par kredītlīgumu iegādi kā tikai 
tās, kas paredzētas valsts pasākumos, ar 
kuriem transponē šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 406
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
pircējam nepiemēro nekādas papildu 
prasības par kredītlīgumu iegādi kā tikai 
tās, kas paredzētas valsts pasākumos, ar 
kuriem transponē šo direktīvu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
atbilstīgie Savienības un valsts tiesību akti 
attiecībā jo īpaši uz līgumu izpildi, 
patērētāju aizsardzību, aizņēmēju 
tiesībām un krimināltiesībām tiek 
piemēroti kredīta pircējam arī pēc 
kreditora tiesību atbilstīgi kredītlīgumam 
vai paša kredītlīguma nodošanas kredīta 
pircējam. Aizsardzības līmeni, ko 
patērētājiem un citiem aizņēmējiem 
nodrošina saskaņā ar Savienības un valsts 
tiesību aktiem, neietekmē kreditora tiesību 
nodošana saskaņā ar kredītlīgumu vai 
paša kredītlīguma nodošana kredīta 
pircējam.

Or. en

Grozījums Nr. 407
Pedro Marques

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
pircējam nepiemēro nekādas papildu 
prasības par kredītlīgumu iegādi kā tikai 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
pircējam nepiemēro nekādas papildu 
administratīvas prasības par kreditora 
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tās, kas paredzētas valsts pasākumos, ar 
kuriem transponē šo direktīvu.

tiesību atbilstīgi ienākumus nenesošam 
kredītlīgumam vai pašu kredītlīgumu 
iegādi kā tikai tās, kas paredzētas valsts 
pasākumos, ar kuriem transponē šo 
direktīvu, patērētāju aizsardzības tiesību 
aktos vai reglamentējošajās līgumtiesībās. 
Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstīgie 
Savienības un valsts tiesību akti attiecībā 
jo īpaši uz līgumu izpildi, patērētāju 
aizsardzību, aizņēmēju tiesībām, kredītu 
izcelsmi, banku darbības slepenību un 
krimināltiesībām tiek piemēroti kredīta 
pircējam arī pēc kreditora tiesību atbilstīgi 
kredītlīgumam vai paša kredītlīguma 
nodošanas kredīta pircējam. Aizsardzības 
līmeni, ko patērētājiem un citiem 
aizņēmējiem nodrošina saskaņā ar 
Savienības un valsts tiesību aktiem, 
neietekmē kreditora tiesību nodošana 
saskaņā ar kredītlīgumu vai paša 
kredītlīguma nodošana kredīta pircējam.

Or. en

Grozījums Nr. 408
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
pircējam nepiemēro nekādas papildu 
prasības par kredītlīgumu iegādi kā tikai 
tās, kas paredzētas valsts pasākumos, ar 
kuriem transponē šo direktīvu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
pircējam piemēro jebkādas vajadzīgās 
prasības par kredītlīgumu iegādi kā tikai 
tās, kas paredzētas valsts pasākumos, ar 
kuriem transponē šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 409
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Direktīvas priekšlikums
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15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
pircējs vai attiecīgā gadījumā ieceltais 
kredīta apkalpotājs arī pēc kreditora 
tiesību atbilstīgi kredītlīgumam vai paša 
kredītlīguma nodošanas pārņem visu 
attiecīgo informāciju un prasības attiecībā 
uz dalībvalstu kompetento iestāžu 
informēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 410
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva neskar valsts pilnvaras 
attiecībā uz kredīta reģistriem, tostarp 
pilnvaras pieprasīt informāciju kredīta 
pircējiem par kreditora tiesībām atbilstīgi 
kredītlīgumam vai pašu kredītlīgumu un 
tā darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 411
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Šī direktīva neskar dalībvalstu 
tiesību aktus, ar kuriem paplašina 
direktīvas darbības jomu vai nosaka 
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papildu prasības kredītu pircējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 412
Matt Carthy

Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants svītrots
Kredītu pircēju, kas neveic 
uzņēmējdarbību Savienībā, pārstāvis
1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad ir 
noslēgusies kredītlīguma nodošana, 
kredīta pircējs, kam nav domicila vai kas 
neveic uzņēmējdarbību Savienībā, ir 
rakstiski izraudzījis pārstāvi, kuram ir 
domicils vai kurš veic uzņēmējdarbību 
Savienībā.
2. Kompetentās iestādes par visiem 
jautājumiem, kas saistīti ar pastāvīgu 
atbilstību šai direktīvai, vēršas pie 1. 
punktā minētā pārstāvja papildus kredīta 
pircējam vai kredīta pircēja vietā, un šis 
pārstāvis ir pilnībā atbildīgs par to, ka tiek 
izpildīti pienākumi, kas kredīta pircējam 
noteikti saskaņā ar valsts noteikumiem, ar 
kuriem transponē šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 413
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 1. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
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pircējs vai attiecīgā gadījumā tā pārstāvis, 
kas izraudzīts saskaņā ar 17. pantu, paziņo 
tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, 
kurā kredīta pircējam vai attiecīgā 
gadījumā tā pārstāvim ir domicils vai kurā 
tas veic uzņēmējdarbību, ka tas plāno tieši 
izpildīt kredītlīgumu, un sniedz šādu 
informāciju:

pircējam, subjektiem vai attiecīgā 
gadījumā tā pārstāvim, kas izraudzīts 
saskaņā ar 17. pantu, piemēro vienādus 
noteikumus neatkarīgi no tā, vai tie ir 
specializēti kredītu apkalpotāji un banku 
iestādes. Turklāt tas paziņo tās dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, kurā kredīta 
pircējam vai attiecīgā gadījumā tā 
pārstāvim ir domicils vai kurā tas veic 
uzņēmējdarbību, ka tas plāno tieši izpildīt 
kredītlīgumu, un sniedz šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 414
Matt Carthy

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
pircējs vai attiecīgā gadījumā tā pārstāvis, 
kas izraudzīts saskaņā ar 17. pantu, 
paziņo tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kurā kredīta pircējam vai 
attiecīgā gadījumā tā pārstāvim ir 
domicils vai kurā tas veic 
uzņēmējdarbību, ka tas plāno tieši izpildīt 
kredītlīgumu, un sniedz šādu informāciju:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
pircējs paziņo dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, ka tas plāno tieši piemērot 
kredītlīgumu, sniedzot šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 415
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai kredīta 
pircējs vai attiecīgā gadījumā tā pārstāvis, 
kas izraudzīts saskaņā ar 17. pantu un kas 

1. Ja kredīta pircējs nodod kreditora 
tiesības atbilstīgi ienākumus nenesošam 
kredītlīgumam vai pašus ienākumus 
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nodod kredītlīgumu citam kredīta 
pircējam, informētu 18. panta 1. punktā 
norādītās kompetentās iestādes par jaunā 
kredīta pircēja un attiecīgā gadījumā tā 
pārstāvja, kas izraudzīts saskaņā ar 17. 
pantu, identitāti un adresi.

nenesošos kredītlīgumus citam kredīta 
pircējam, dalībvalstis pieprasa, lai 
ieceltais kredīta apkalpotājs reizi 
ceturksnī informē piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes attiecībā uz katru 
nodošanu par jaunā kredīta pircēja 
juridiskās vienības identifikatoru (LEI), 
vai, ja šāds identifikators neeksistē, par:
i) jaunā kredīta pircēja vai to pircēja 
vadības vai pārvaldes struktūras locekļu 
un personu identitāti, kam ir būtiska 
līdzdalība jaunā pircēja uzņēmumā 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. 
punkta 36. apakšpunkta nozīmē; kā arī
ii) jaunā pircēja adresi.
Papildus apkopotā līmenī kredīta pircējs 
informē vismaz par šādiem aspektiem:
(a) nodoto kreditora tiesību atbilstīgi 
ienākumus nenesošam kredītlīgumam vai 
ienākumus nenesošu kredītlīgumu 
neatmaksātā atlikuma apkopojumu;
(b) nodoto kreditora tiesību atbilstīgi 
ienākumus nenesošam kredītlīgumam vai 
ienākumus nenesošu kredītlīgumu skaitu 
un apmēru;
(c) to, vai nodošana ietver kreditora 
tiesības atbilstīgi ienākumus nenesošiem 
kredītlīgumiem vai ienākumus nenesošus 
kredītlīgumus, kas noslēgti ar 
patērētājiem, un attiecīgā gadījumā aktīvu 
veidu, ar ko tie tiek nodrošināti.

Or. en

Grozījums Nr. 416
Matt Carthy

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis pieprasa, lai valsts 
kompetentās iestādes publiskotu 
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informāciju par to, ka kredītiestādes 
nodod kredītlīgumu kredīta pircējam vai 
viens kredīta pircējs nodod citam, tostarp 
jaunā kredīta pircēja un attiecīgā 
gadījumā tā pārstāvja, kas izraudzīts 
saskaņā ar 17. pantu, identitāti un adresi. 

Or. en

Grozījums Nr. 417
Frances Fitzgerald

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kredītu 
apkalpotāji un attiecīgā gadījumā 
kredītpakalpojumu sniedzēji, kam saskaņā 
ar 10. pantu darbības ir nodotas 
ārpakalpojumā, pastāvīgi atbilst valsts 
noteikumiem, ar kuriem transponē šo 
direktīvu, un nodrošina, ka minētajām 
darbībām tiek piemērota piederības 
dalībvalsts kompetento iestāžu veikta 
pienācīga uzraudzība, lai novērtētu šādu 
atbilstību.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kredītu 
apkalpotāji, kredītu pircēji un attiecīgā 
gadījumā kredītpakalpojumu sniedzēji, 
kam saskaņā ar 10. pantu darbības ir 
nodotas ārpakalpojumā, pastāvīgi atbilst 
valsts noteikumiem, ar kuriem transponē šo 
direktīvu, un nodrošina, ka minētajām 
darbībām tiek piemērota piederības 
dalībvalsts kompetento iestāžu veikta 
pienācīga uzraudzība, lai novērtētu šādu 
atbilstību.

Or. en

Grozījums Nr. 418
Frances Fitzgerald

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts, kurā kredīta pircējam 
vai attiecīgā gadījumā tā pārstāvim, kas 
izraudzīts saskaņā ar 17. pantu, ir 
domicils vai kurā tās veic 
uzņēmējdarbību, nodrošina, ka 1. punktā 
minētās kompetentās iestādes ir atbildīgas 

svītrots
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par 15.–19. pantā noteikto pienākumu 
uzraudzību attiecībā uz kredītu pircējiem 
vai attiecīgā gadījumā to pārstāvjiem, kuri 
izraudzīti saskaņā ar 17. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 419
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kas izraudzītas saskaņā ar 20. 
panta 3. punktu, tiek piešķirtas visas 
uzraudzības, izmeklēšanas un sankciju 
piemērošanas pilnvaras, kuras 
nepieciešamas šajā direktīvā paredzēto 
funkciju un pienākumu īstenošanai, tostarp:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības un uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, kas izraudzītas 
saskaņā ar 20. panta 3. punktu, tiek 
piešķirtas visas uzraudzības, izmeklēšanas 
un sankciju piemērošanas pilnvaras, kuras 
nepieciešamas šajā direktīvā paredzēto 
funkciju un pienākumu īstenošanai, tostarp 
vismaz:

Or. en

Grozījums Nr. 420
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pilnvaras aizliegt noteiktas 
darbības;

Or. en
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Grozījums Nr. 421
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) pilnvaras pieprasīt, lai kredīta 
apkalpotājs atlaiž tā vadības vai pārvaldes 
struktūras locekļus, ja tie neievēro 
5. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 
5.a pantā minētās prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 422
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) pilnvaras pieprasīt, lai kredītu 
apkalpotāji pārveido vai atjaunina savu 
iekšējās pārvaldības kārtību un iekšējās 
kontroles mehānismus, lai efektīvi 
nodrošinātu aizņēmēja tiesību ievērošanu 
saskaņā ar tiesību aktiem, kas reglamentē 
kredītlīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 423
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – ec apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ec) pilnvaras pieprasīt, lai kredītu 
apkalpotāji pārveido vai atjaunina kredītu 
apkalpotāju pieņemto politiku, lai 
nodrošinātu taisnīgu un apzinīgu 
attieksmi pret aizņēmējiem, un aizņēmēju 
sūdzību reģistrēšanu un izskatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 424
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – ed apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ed) pilnvaras pieprasīt papildu 
informāciju, kas attiecas uz kreditora 
tiesību nodošanu saskaņā ar 
kredītlīgumiem vai pašus kredītlīgumus;

Or. en

Grozījums Nr. 425
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – ee apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ee) pilnvaras pārskatīt pareizu 
pārskatīšanas politiku un procesus, kas 
minēti -13. pantā;

Or. en
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Grozījums Nr. 426
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 
vismaz reizi gadā izvērtē to, kā kredīta 
apkalpotājs īsteno 5. panta 1. punkta c), d) 
un e) apakšpunktā noteiktās prasības.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 
vismaz reizi gadā izvērtē to, kā kredīta 
apkalpotājs īsteno 5. panta 1. punkta b) līdz 
ee) apakšpunktā noteiktās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 427
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus 
par tādu atbilstošu administratīvo sodu un 
korektīvo pasākumu noteikšanu, kas 
piemērojami vismaz šādās situācijās:

1. Neskarot dalībvalstu tiesības 
paredzēt kriminālsodus, dalībvalstis 
pieņem noteikumus, ar kuriem paredz 
atbilstošus administratīvos sodus un 
korektīvos pasākumus, kas piemērojami 
vismaz šādās situācijās:

Or. en

Grozījums Nr. 428
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(a) kredīta apkalpotājs nav noslēdzis 
ārpakalpojumu līgumu vai noslēdz to, 
pārkāpjot noteikumus, ar kuriem transponē 
10. pantu, vai arī kredītpakalpojumu 
sniedzējs, kam funkcijas tika nodotas 
ārpakalpojumā, ir nopietni pārkāpis 
piemērojamās tiesību normas, tostarp valsts 
tiesību aktus, ar kuriem transponē šo 
direktīvu;

(a) kredīta apkalpotājs neievēro 
prasības, kas noteiktas valsts pasākumos, 
ar kuriem transponē šīs direktīvas 
9. pantu, vai nav noslēdzis ārpakalpojumu 
līgumu vai noslēdz to, pārkāpjot 
noteikumus, ar kuriem transponē 10. pantu, 
vai arī kredītpakalpojumu sniedzējs, kam 
funkcijas tika nodotas ārpakalpojumā, ir 
nopietni pārkāpis piemērojamās tiesību 
normas, tostarp valsts tiesību aktus, ar 
kuriem transponē šo direktīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 429
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kredīta apkalpotāja pārvaldības 
kārtība un iekšējie kontroles mehānismi 
nenodrošina aizņēmēju tiesību ievērošanu 
un atbilstību personas datu aizsardzības 
noteikumiem;

(b) kredīta pircēja vai kredīta 
apkalpotāja pārvaldības kārtība un iekšējie 
kontroles mehānismi nenodrošina 
aizņēmēju tiesību ievērošanu un atbilstību 
personas datu aizsardzības noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 430
Frances Fitzgerald

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) kredīta apkalpotāja politika nav 
atbilstoša, lai nodrošinātu pareizu 
izturēšanos pret aizņēmējiem, kā noteikts 
5. panta 1. punkta d) apakšpunktā;

(c) kredīta apkalpotāja vai kredīta 
pircēja politika nav atbilstoša, lai 
nodrošinātu pareizu izturēšanos pret 
aizņēmējiem, kā noteikts 5. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā;

Or. en
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Grozījums Nr. 431
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) kredīta apkalpotāja politika nav 
atbilstoša, lai nodrošinātu pareizu 
izturēšanos pret aizņēmējiem, kā noteikts 
5. panta 1. punkta d) apakšpunktā;

(c) kredīta pircēja vai kredīta 
apkalpotāja politika nav atbilstoša, lai 
nodrošinātu pareizu izturēšanos pret 
aizņēmējiem, kā noteikts 5. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 432
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) kredīta apkalpotāja iekšējās 
procedūras nespēj nodrošināt aizņēmēja 
sūdzību reģistrēšanu un izskatīšanu 
atbilstīgi pienākumiem, kas noteikti valsts 
pasākumos, ar kuriem transponē šo 
direktīvu;

(d) kredīta pircēja vai kredīta 
apkalpotāja iekšējās procedūras nespēj 
nodrošināt aizņēmēja sūdzību reģistrēšanu 
un izskatīšanu atbilstīgi pienākumiem, kas 
noteikti valsts pasākumos, ar kuriem 
transponē šo direktīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 433
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) kredītiestāde nesniedz informāciju, 
kas noteikta valsts pasākumos, ar kuriem 
transponē šīs direktīvas 13. pantu, tikai 
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vienu reizi un pēc tam, kad kredītlīguma 
nodošana ir pabeigta;

Or. en

Grozījums Nr. 434
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) kredīta apkalpotājs neievēro 
prasības, kas noteiktas valsts pasākumos, 
ar kuriem transponē šīs direktīvas -
13. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 435
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gb) kredīta apkalpotājs neievēro tās 
prasības uzņēmējdarbības veikšanai, kas 
noteiktas valsts pasākumos, ar kuriem 
transponē šīs direktīvas 6.a pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 436
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández
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Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – gc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gc) kredītiestāde nesniedz informāciju, 
kas noteikta valsts pasākumos, ar kuriem 
transponē šīs direktīvas 13. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 437
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – gd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gd) kredītiestāde neievēro prasības, 
kas noteiktas valsts pasākumos, ar kuriem 
transponē šīs direktīvas -13. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 438
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – ge apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ge) kredītiestāde neievēro tās prasības 
uzņēmējdarbības veikšanai, kas noteiktas 
valsts pasākumos, ar kuriem transponē šīs 
direktīvas 6.a pantu;

Or. en
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Grozījums Nr. 439
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – gf apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gf) kredīta apkalpotājs ļauj vienai vai 
vairākām personām, kas neievēro 5. panta 
1. punkta b) apakšpunktā noteiktās 
prasības, kļūt vai palikt par tā vadības vai 
pārvaldes struktūras locekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 440
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – gg apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gg) kredīta apkalpotājs neievēro 
prasības, kas noteiktas valsts pasākumos, 
ar kuriem transponē šīs direktīvas 
35. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 441
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – gh apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gh) kredīta apkalpotājs vai 
kredītpakalpojumu sniedzējs neievēro 
prasības, kas noteiktas valsts pasākumos, 
ar kuriem transponē šīs direktīvas 
6.a pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 442
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) kredīta apkalpotāja darbību 
veikšanas atļaujas anulēšana;

(a) kredīta apkalpotāja darbību 
veikšanas atļaujas atsaukšana;

Or. en

Grozījums Nr. 443
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka, nosakot 
administratīvo sodu vai citu korektīvo 
pasākumu veidu, kā arī šo administratīvo 
naudas sodu apmēru, minētās kompetentās 
iestādes attiecīgā gadījumā ņem vērā visus 
šos apstākļus:

4. Dalībvalstis nodrošina, ka, nosakot 
administratīvo sodu vai citu korektīvo 
pasākumu veidu, kā arī šo administratīvo 
naudas sodu apmēru, minētās kompetentās 
iestādes ņem vērā atbilstīgos apstākļus, 
tostarp šādus aspektus:

Or. en

Grozījums Nr. 444
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Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja 1. punktā minētās situācijas 
attiecas uz juridiskām personām, 
dalībvalstis nodrošina arī to, ka 
kompetentās iestādes 2. punktā minētos 
administratīvos sodus un korektīvos 
pasākumus piemēro vadības vai pārvaldes 
struktūras locekļiem un citām personām, 
kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir 
saucamas pie atbildības par pārkāpumu.

5. Dalībvalstis nodrošina arī to, ka 
kompetentās iestādes 2. punktā minētos 
administratīvos sodus un korektīvos 
pasākumus piemēro vadības vai pārvaldes 
struktūras locekļiem un citām personām, 
kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir 
saucamas pie atbildības par pārkāpumu.

Or. en

Grozījums Nr. 445
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, ka, pirms 
tiek pieņemts jebkāds lēmums, ar ko 
piemēro šā panta 2. punktā norādītās 
administratīvās sankcijas vai korektīvos 
pasākumus, kompetentās iestādes 
attiecīgajam kredīta apkalpotājam, kredīta 
pircējam vai attiecīgā gadījumā tā 
pārstāvim, kas izraudzīts saskaņā ar 17. 
pantu, dod iespēju tikt uzklausītam.

6. Dalībvalstis nodrošina, ka, pirms 
tiek pieņemts jebkāds lēmums, ar ko 
piemēro šā panta 2. punktā norādītās 
administratīvās sankcijas vai korektīvos 
pasākumus, kompetentās iestādes 
attiecīgajam kredīta apkalpotājam vai 
kredīta pircējam dod iespēju tikt 
uzklausītam. Pirms pieņemt jebkādu 
lēmumu kompetentā iestāde rakstiski 
informē apkalpotāju un ieinteresētos 
kreditorus par šādas procedūras 
pastāvēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 446
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
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GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants
Noteikumi par kredītu apkalpotāju un 

kredītu pircēju rīcību
1. Kredītu apkalpotāji un kredītu pircēji 
vienmēr rīkojas godprātīgi, godīgi izturas 
pret patērētājiem un ievēro viņu 
privātumu.
2. Ir aizliegta šāda rīcība: 
(a) maldinošas informācijas sniegšana 
patērētājiem;
(b) patērētāju aizskaroša izturēšanās, 
tostarp informācijas sniegšana par 
patērētāja parādu viņu darba devējam, 
ģimenei, draugiem un kaimiņiem; 
(c) maksas un soda naudas uzlikšana 
patērētājiem, kas pārsniedz izmaksas, 
kuras tieši saistītas ar parāda 
pārvaldīšanu.
Dalībvalstis nosaka c) apakšpunktā 
minēto maksu un soda naudu maksimālo 
robežu saskaņā ar taisnīguma, 
racionalitātes un proporcionalitātes 
principiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 447
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 448
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
Article 24

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24. pants svītrots
Izpilde
1. Dalībvalstis panāk, ka nodrošinājumu 
var realizēt saskaņā ar šo pret 
nodrošinājumu vērstas paātrinātas 
ārpustiesas izpildes mehānismu.
2.
Lai realizētu nodrošinājumu, kā minēts 1. 
punktā, dalībvalstis attiecībā uz katru 
nodrošinājuma tiesību un nodrošinājuma 
veidu paredz vismaz vienu vai abus no 
šādiem līdzekļiem:
a) publiska izsole;
b) privāta pārdošana.
Attiecībā uz katru no šiem līdzekļiem 
dalībvalstis var paredzēt, ka attiecīgā 
gadījumā tiek iecelts notārs, tiesu 
izpildītājs vai cita valsts amatpersona, lai 
panāktu efektīvu un ātru pārdošanas 
ieņēmumu sadali un nodrošinājuma 
nodošanu pircējam vai lai aizsargātu 
aizņēmēja tiesības.
3. Ja dalībvalstis nosaka, ka ārpustiesas 
izpildes procedūra tiek veikta, izmantojot 
atsavināšanu, kreditora tiesības paturēt 
aktīvu, lai izpildītu darījumdarbības 
aizdevuma ņēmēja saistības vai panāktu, 
ka tās tiek izpildītas, reglamentē ar katrā 
dalībvalstī piemērojamiem tiesību aktiem. 
Dalībvalstis nodrošina, ka atsavināšanas 
gadījumā pozitīvā starpība, kas jāmaksā 
par labu darījumdarbības aizdevuma 
ņēmējam, ir starpība starp nodrošinātā 
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kredītlīguma neatmaksāto summu un 
aktīva novērtējumu.
4. Šā panta 2. punktā minētās realizācijas 
nolūkā dalībvalstis paredz, ka kreditors 
rīko aktīvu novērtēšanu, lai noteiktu 
rezerves cenu publiskas izsoles un 
privātas pārdošanas gadījumos, un ka ir 
izpildīti šādi nosacījumi:
(a) kreditors un darījumdarbības 
aizdevuma ņēmējs vienojas par ieceļamo 
vērtētāju;
(b) vērtēšanu veic neatkarīgs vērtētājs;
(c) vērtēšana ir taisnīga un reālistiska;
(d) vērtēšanu veic īpaši nodrošinājuma 
realizācijas nolūkos pēc izpildes notikuma 
iestāšanās;
(e) darījumdarbības aizdevuma ņēmējam 
saskaņā ar 29. pantu ir tiesības apstrīdēt 
vērtējumu tiesā.
5. Šā panta 4. punkta a) apakšpunkta 
nolūkos, ja puses nevar vienoties par 
vērtētāja iecelšanu, lai realizētu 2. punktā 
minēto nodrošinājumu, vērtētāju ieceļ ar 
tiesas lēmumu saskaņā ar tās dalībvalsts 
tiesību aktiem, kurā darījumdarbības 
aizdevuma ņēmējs veic uzņēmējdarbību 
vai kurā tam ir domicils.

Or. en

Grozījums Nr. 449
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25. pants svītrots
Publiska izsole
1. Dalībvalstis panāk, ka nodrošinājuma 
realizācija publiskas izsoles kārtībā tiek 
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veikta, ievērojot šādus elementus:
(a) kreditors vismaz 10 dienas pirms 
izsoles ir publiski paziņojis par publiskās 
izsoles vietu un laiku;
(b) kreditors ir pielicis pienācīgas pūles, 
lai piesaistītu vislielāko skaitu iespējamo 
pircēju;
(c) kreditors darījumdarbības aizdevuma 
ņēmējam un visām trešām personām, 
kurām ir interese par aktīvu vai tiesības 
uz to, vismaz 10 dienas pirms izsoles ir 
paziņojis par publisko izsoli, tostarp par 
tās laiku un vietu;
(d) aktīvs ir novērtēts pirms publiskās 
izsoles;
(e) aktīva rezerves cena ir vismaz vienāda 
ar novērtējuma summu, kas noteikta 
pirms publiskās izsoles;
(f) aktīvu var pārdot ar samazinājumu, 
kas nepārsniedz 20 % no vērtējuma 
summas, ja ir ievēroti abi šādi nosacījumi:
i) neviens pircējs publiskajā izsolē nav 
izteicis piedāvājumu saskaņā ar e) un f) 
apakšpunktā minētajām prasībām;
ii) pastāv šī aktīva nenovēršamas 
pasliktināšanās draudi.
2. Ja aktīvs nav pārdots publiskā izsolē, 
dalībvalstis var paredzēt nodrošinājuma 
realizāciju privātas pārdošanas kārtībā.
3. Ja kāda dalībvalsts paredz otru 
publisko izsoli, piemēro 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktu, bet aktīvu var pārdot ar 
lielāku samazinājumu, kā to noteikusi 
dalībvalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 450
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
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26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26. pants svītrots
Privāta pārdošana
1. Dalībvalstis panāk, ka nodrošinājuma 
realizācija privātas pārdošanas kārtībā 
tiek veikta, ievērojot šādus elementus:
(a) kreditors ir pielicis pienācīgas pūles, 
tostarp atbilstošu publisku reklāmu, lai 
piesaistītu iespējamos pircējus;
(b) kreditors darījumdarbības aizdevuma 
ņēmējam un jebkurai attiecīgai trešajai 
personai, kurai ir interese par aktīvu vai 
tiesības uz to, vismaz 10 dienas, pirms 
aktīvs tiek piedāvāts pārdošanai, ir 
paziņojis par savu nodomu pārdot aktīvu;
(c) aktīva vērtēšana ir veikta pirms 
privātās pārdošanas un/vai publiskās 
izsoles saskaņā ar 25. panta 1. punkta c) 
apakšpunktu;
(d) laikā, kad aktīvs tiek piedāvāts privātas 
pārdošanas kārtībā, tā orientējošā cena ir 
vismaz vienāda ar c) apakšpunktā minētās 
vērtēšanas laikā noteikto summu;
(e) aktīvu var pārdot ar ne vairāk kā 20 % 
samazinājumu no vērtības, ja ir ievēroti 
abi šādi nosacījumi:
i) 30 dienu laikā neviens pircējs nav 
izteicis piedāvājumu saskaņā ar d) un e) 
apakšpunktā minētajām prasībām;
ii) pastāv aktīva nenovēršamas 
pasliktināšanās draudi.
2. Ja 30 dienu laikā no aktīva 
piedāvāšanas pārdošanai tas nav pārdots 
privātas pārdošanas kārtībā, dalībvalstis 
panāk, ka kreditors vēl vismaz 30 dienas 
ilgu papildus periodu pirms pārdošanas 
noslēgšanas publiski reklamē pārdošanu.
3. Ja kāda dalībvalsts paredz otru 
mēģinājumu veikt privātu pārdošanu, 
piemēro 1. punkta a) līdz d) apakšpunktu, 
bet aktīvu var pārdot ar lielāku 
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samazinājumu, kā to noteikusi dalībvalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 451
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants svītrots
Konkurējošas nodrošinājuma tiesības
Dalībvalstis nodrošina, ka prioritāti, kas 
piešķirta konkurējošām nodrošinājuma 
tiesībām vienā un tajā pašā 
nodrošinājumā, neietekmē kādu minēto 
tiesību izpilde, izmantojot valsts 
noteikumus, ar kuriem transponē šo 
direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 452
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants svītrots
Tiesības apstrīdēt izpildi
Dalībvalstis nodrošina, ka 
darījumdarbības aizdevuma ņēmējam ir 
tiesības valsts tiesā apstrīdēt šā pret 
nodrošinājumu vērstas paātrinātas 
ārpustiesas izpildes mehānisma 
izmantošanu, ja aktīvi, kas sniegti kā 
nodrošinājums, nav pārdoti saskaņā ar 
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valsts noteikumiem, ar kuriem transponē 
24. panta 3. punktu, 25. un 26. pantu, vai 
ja aktīvi nav novērtēti saskaņā ar valsts 
noteikumiem, ar kuriem transponē 24. 
panta 4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 453
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. pants svītrots
Pārsniedzošās summas atlīdzināšana
Dalībvalstis nodrošina, ka kreditoram ir 
jāmaksā darījumdarbības aizdevuma 
ņēmējam pozitīvā starpība starp 
nodrošinātā kredītlīguma neatmaksāto 
summu un ieņēmumiem no aktīva 
pārdošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 454
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. pants svītrots
Neatmaksātās summas norēķins
Neskarot Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas (ES) 20XX/XX41 19. 
līdz 23. pantu, gadījumos, kad summa, 
kas realizēta pēc šā pret nodrošinājumu 
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vērstas paātrinātas ārpustiesas izpildes 
mehānisma izmantošanas, ir zemāka par 
nodrošinātā kredītlīguma nenomaksāto 
summu, dalībvalstis var paredzēt, ka 
saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību 
aktiem notiek visu minētā nolīguma 
saistību norēķins.
_________________
41 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) .../... par preventīvās 
pārstrukturēšanas regulējumu, otro 
iespēju un pārstrukturēšanas, 
maksātnespējas un saistību dzēšanas 
procedūru efektivitātes palielināšanas 
pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 
2012/30/ES (OV L […], […], […]. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 455
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. pants svītrots
Nodrošinātu kredītlīgumu nodošana 
trešām personām
Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
kredītiestāde vai tās meitasuzņēmums 
nodrošinātu kredītlīgumu, kas sniedz 
tiesības izmantot pret nodrošinājumu 
vērstu paātrinātu ārpustiesas izpildi, 
nodod kādai trešai personai, šī trešā 
persona darījumdarbības aizdevuma 
ņēmēja saistību neizpildes gadījumā 
iegūst tiesības minēto pret nodrošinājumu 
vērstas paātrinātas ārpustiesas izpildes 
mehānismu izmantot saskaņā ar tādiem 
pašiem noteikumiem un nosacījumiem kā 
kredītiestāde.
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Or. en

Grozījums Nr. 456
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32. pants svītrots
Pārstrukturēšanas un maksātnespējas 
procedūra
1. Šīs direktīvas noteikumi neskar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 
20XX/XX42.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja pret 
darījumdarbības aizdevuma ņēmēju tiek 
sākta maksātnespējas procedūra, 
nodrošinājuma realizācijai, kas atbilst 
valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē 
šo direktīvu, piemēro atsevišķu izpildes 
darbību apturēšanu atbilstīgi spēkā 
esošajiem valsts tiesību aktiem.
_________________
42 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) .../... par preventīvās 
pārstrukturēšanas regulējumu, otro 
iespēju un pārstrukturēšanas, 
maksātnespējas un saistību dzēšanas 
procedūru efektivitātes palielināšanas 
pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 
2012/30/ES (OV L […], […], […]. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 457
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
33. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. pants svītrots
Datu apkopošana
1. Dalībvalstis un — kredītiestādes 
gadījumā — kompetentās iestādes, kas 
uzrauga kredītiestādes, katru gadu no 
kreditoriem apkopo informāciju par to 
nodrošināto kredītlīgumu skaitu, kurus 
izpilda, izmantojot šo pret nodrošinājumu 
vērsto paātrināto ārpustiesas izpildi, un 
šādas izpildes grafiku.
2. Dalībvalstis un — kredītiestādes 
gadījumā — kompetentās iestādes, kas 
uzrauga kredītiestādes, katru gadu no 
kreditoriem apkopo šādu informāciju:
(a) saskaņā ar valsts noteikumiem, ar 
kuriem transponē šo direktīvu, sākto, 
īstenoto un realizēto procedūru skaits, 
tostarp:
i) attiecībā uz kustamiem aktīviem 
piemēroto procedūru skaits;
ii) attiecībā uz nekustamiem aktīviem 
piemēroto procedūru skaits;
(b) procedūru ilgums no paziņošanas līdz 
norēķinam, pa realizācijas veidiem 
(publiska pārdošana, privāta pārdošana 
vai atsavināšana);
(c) katras procedūras vidējās izmaksas 
EUR;
(d) norēķina rādītāji.
3. Dalībvalstis apkopo 2. punktā minētos 
datus un statistiku no šiem apkopotajiem 
datiem par pilnu kalendāro gadu, kas 
sākas DATE [OP: Please insert a date of 
the January 1 following adoption of this 
act].
4. Pirmajā daļā minētos datus paziņo 
Komisijai katru gadu un līdz tā kalendārā 
gada 31. martam, kas seko gadam, par 
kuru tiek vākti dati.

Or. en
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Grozījums Nr. 458
Engin Eroglu, Monica Semedo

Direktīvas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34. pants svītrots
Kredītlīguma izmaiņas
Neskarot pienākumu informēt patērētāju 
saskaņā ar Direktīvu 2014/17/ES, 
Direktīvu 2008/48/EK un Direktīvu 
93/13/EEK, dalībvalstis nodrošina, ka 
pirms kredītlīguma noteikumu un 
nosacījumu mainīšanas ar piekrišanu vai 
likumiskā kārtībā kreditors patērētājam 
sniedz šādu informāciju:
(a) skaidrs un pilnīgs apraksts par 
ierosinātajām izmaiņām;
(b) minēto izmaiņu īstenošanas termiņš;
(c) iemesli, pamatojoties uz kuriem 
patērētājam ir iespēja iesniegt sūdzību par 
šīm izmaiņām;
(d) pieejamais laikposms, kurā iesniegt 
šādu sūdzību;
(e) tās kompetentās iestādes nosaukums 
un adrese, kurai var iesniegt sūdzību.

Or. en

Pamatojums

Šie noteikumi būtu jāsvītro, jo pienākumi attiektos pat uz nelielām, nenozīmīgām vai citādi 
nebūtiskām izmaiņām. Turklāt kreditoru pienākumi nodrošināt pārredzamību/informāciju 
klientiem pirms kredītlīguma noslēgšanas un pat tā darbības laikā jau ir pietiekami 
reglamentēti citos konkrētākos tiesību aktos (piemēram, Direktīvā 2008/48/EK, Direktīvā 
2014/17/ES, Direktīvā 93/13/EEK). Ierosinātais teksts faktiski uzliktu pārmērīgu un 
nevajadzīgu slogu kreditoram.

Grozījums Nr. 459
Ernest Urtasun
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Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot pienākumu informēt patērētāju 
saskaņā ar Direktīvu 2014/17/ES, 
Direktīvu 2008/48/EK un Direktīvu 
93/13/EEK, dalībvalstis nodrošina, ka 
pirms kredītlīguma noteikumu un 
nosacījumu mainīšanas ar piekrišanu vai 
likumiskā kārtībā kreditors patērētājam 
sniedz šādu informāciju:

Neskarot pienākumu informēt patērētāju 
saskaņā ar Direktīvu 2014/17/ES, 
Direktīvu 2008/48/EK un Direktīvu 
93/13/EEK un par šīs direktīvas 2.a pantā 
noteiktajiem pienākumiem, dalībvalstis 
nodrošina, ka pirms kreditora tiesību 
saskaņā ar kredītlīgumu vai paša 
kredītlīguma noteikumu un nosacījumu 
mainīšanas ar piekrišanu vai likumiskā 
kārtībā kreditors patērētājam sniedz šādu 
informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 460
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot pienākumu informēt patērētāju 
saskaņā ar Direktīvu 2014/17/ES, 
Direktīvu 2008/48/EK un Direktīvu 
93/13/EEK, dalībvalstis nodrošina, ka 
pirms kredītlīguma noteikumu un 
nosacījumu mainīšanas ar piekrišanu vai 
likumiskā kārtībā kreditors patērētājam 
sniedz šādu informāciju:

Neskarot pienākumu informēt patērētāju 
saskaņā ar Direktīvu 2014/17/ES, 
Direktīvu 2008/48/EK un Direktīvu 
93/13/EEK, dalībvalstis nodrošina, ka 
pirms kredītlīguma noteikumu un 
nosacījumu būtiskas mainīšanas ar 
piekrišanu vai likumiskā kārtībā kreditors 
patērētājam sniedz šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no nevajadzīga administratīvā sloga, prasība informēt klientu būtu jāierosina 
tikai tad, ja ir būtiski grozīti kredītlīguma noteikumi un nosacījumi.
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Grozījums Nr. 461
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) skaidrs un pilnīgs apraksts par 
ierosinātajām izmaiņām;

(a) skaidrs un pilnīgs apraksts par 
ierosinātajām izmaiņām un aizņēmēja 
piekrišanas nepieciešamību vai attiecīgā 
gadījumā par izmaiņām, kas ieviestas ar 
tiesību aktu darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 462
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) skaidrs un pilnīgs apraksts par 
ierosinātajām izmaiņām;

(a) skaidrs apraksts par ierosinātajām 
izmaiņām;

Or. en

Pamatojums

Īsie paziņojumi ir klientiem labāk saprotami nekā garie paziņojumi.

Grozījums Nr. 463
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) kredīta apkalpotāja identitāte; (a) kredīta apkalpotāja identitāte un 
attiecīgā gadījumā kredīta pircēja 
identitāte, kuram tas sniedz pakalpojumu;
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Or. en

Grozījums Nr. 464
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fiziskām personām sniedz informāciju par 
personas datu apstrādi un šādus personas 
datus apstrādā, un jebkuru citu personas 
datu apstrādi šīs direktīvas nolūkos veic 
saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un 
Regulu (EK) Nr. 45/2001.

Fiziskām personām sniedz informāciju par 
personas datu apstrādi un šādus personas 
datus apstrādā, un jebkuru citu personas 
datu apstrādi šīs direktīvas nolūkos veic 
saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un 
Regulu (EK) Nr. 45/2001. Parādu 
iekasēšana ir juridisks pamats datu 
glabāšanai un apstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 465
Matt Carthy

Direktīvas priekšlikums
37.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37.a pants
Nelikumīgs valsts atbalsts

Komisija izmeklē, vai kredītlīgumu 
iepriekšēju pārdošanu, ko veic publiskā 
vai daļēji publiskā īpašumā esošas 
kredītiestādes kredīta pircējiem, kas ir 
saņēmuši īpašas nodokļu priekšrocības, 
var uzskatīt par nelikumīgu valsts 
atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 466
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis
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Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piecus gadus pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās Komisija šo direktīvu 
izvērtē un iesniedz ziņojumu par 
galvenajiem konstatējumiem Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

1. Divus gadus pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās Komisija šo direktīvu 
izvērtē un iesniedz ziņojumu par 
galvenajiem konstatējumiem Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 467
Matt Carthy

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisijas ietekmes novērtējumā, 
kas veikts pirms priekšlikuma šai 
direktīvai, nav ņemta vērā ietekme, kāda 
ir Direktīvai par ES pilsoņu 
cilvēktiesībām saskaņā ar Pamattiesību 
hartu. Šīs direktīvas transponēšana ir 
jāatliek līdz brīdim, kad Komisija 
sagatavos jaunu novērtējumu, kurā būtu 
ņemta vērā šīs direktīvas ietekme uz ES 
pilsoņu tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 468
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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1.a Novērtējumā cita starpā novērtē 
nepiesardzīgu aizdevumu praksi, ko 
piemēro kreditori, pārskatīšanas 
pasākumu īstenošanu saskaņā ar 12.a 
pantu un patērētāju tiesību pārkāpšanu, 
pārdodot kredītlīgumus sekundārajā 
tirgū. Tajā pievērš īpašu uzmanību mazāk 
aizsargātu parādnieku situācijai, 
piemēram, personām no grupām ar 
zemiem ienākumiem.

Or. en


