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Poprawka 204
Matt Carthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Poprawka 205
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Duża liczba kredytów zagrożonych 
wynika z problemów finansowych 
milionów obywateli UE oraz 
z nadmiernego zadłużenia gospodarstw 
domowych. Głównymi przyczynami 
takiego nadmiernego zadłużenia osób 
prywatnych są nieodpowiedzialne praktyki 
udzielania kredytów, bańki spekulacyjne 
w sektorze nieruchomości i brak środków 
koniecznych do wczesnego 
identyfikowania zagrożonych gospodarstw 
domowych. Problemy finansowe 
zadłużonych gospodarstw domowych nie 
tylko są zagrożeniem dla stabilności 
systemu finansowego, lecz przede 
wszystkim są indywidualnymi tragediami 
ludzkimi, których należy unikać na 
wszelkie sposoby. Istnieją dowody na 
niewłaściwe praktyki podmiotów 
obsługujących kredyty oraz praktyki 
nękania i zastraszania, w tym dowody 
przedstawiane przez dłużników 
zgłaszających przypadki wywierania na 
nich nacisku w celu dokonania spłaty, na 
którą nie mają środków. Ten sektor nie 
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jest odpowiednio uregulowany we 
wszystkich państwach członkowskich, a 
regulacje często okazują się 
niewystarczające.

Or. en

Poprawka 206
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Odzyskanie zabezpieczenia 
w przypadku kredytów hipotecznych 
wpływa na prawo do pomocy 
mieszkaniowej i godnej egzystencji 
wszystkich osób pozbawionych 
wystarczających środków, gwarantowane 
w Karcie praw podstawowych UE, oraz 
dotyczące mieszkalnictwa prawa 
konstytucyjne wielu państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 207
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) Nadużycia na niektórych rynkach 
sprawiają, że należy opracować 
rygorystyczny kodeks postępowania 
podmiotów obsługujących kredyty 
i nabywców kredytów, by uniknąć 
wprowadzających w błąd praktyk, nękania 
konsumentów lub naruszania ich praw.
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Or. en

Poprawka 208
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1d) Należy zwiększyć przejrzystość, aby 
monitorować reakcję rynku na nowe ramy 
regulacyjne. EUNB powinien stworzyć 
i prowadzić rejestr publiczny z dostępnymi 
danymi na temat działających podmiotów 
oraz liczby i kwoty operacji.

Or. en

Poprawka 209
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zintegrowany system finansowy 
zwiększy odporność unii gospodarczej 
i walutowej na wstrząsy, ponieważ ułatwi 
udział sektora prywatnego 
w transgranicznym podziale ryzyka, 
a jednocześnie zmniejszy zapotrzebowanie 
na udział sektora publicznego w podziale 
ryzyka. Aby osiągnąć te cele, Unia 
powinna dokończyć budowę unii 
bankowej i dalej rozwijać unię rynków 
kapitałowych. Rozwiązanie problemu 
wysokiego wolumenu kredytów 
zagrożonych i ich możliwej dalszej 
akumulacji ma podstawowe znaczenie dla 
dokończenia budowy unii bankowej, 
ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia 

(2) Rozwiązanie problemu wysokiego 
wolumenu kredytów zagrożonych i ich 
możliwej dalszej akumulacji ma kluczowe 
znaczenie dla dokończenia budowy unii 
bankowej, ponieważ jest to niezbędne do 
zapewnienia konkurencji w sektorze 
bankowym i zachowania stabilności 
finansowej.
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konkurencji w sektorze bankowym, 
zachowania stabilności finansowej 
i zachęcania do udzielania kredytów 
w celu tworzenia miejsc pracy 
i pobudzania wzrostu gospodarczego 
w Unii.

Or. en

Poprawka 210
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zintegrowany system finansowy 
zwiększy odporność unii gospodarczej 
i walutowej na wstrząsy, ponieważ ułatwi 
udział sektora prywatnego 
w transgranicznym podziale ryzyka, 
a jednocześnie zmniejszy zapotrzebowanie 
na udział sektora publicznego w podziale 
ryzyka. Aby osiągnąć te cele, Unia 
powinna dokończyć budowę unii bankowej 
i dalej rozwijać unię rynków kapitałowych. 
Rozwiązanie problemu wysokiego 
wolumenu kredytów zagrożonych i ich 
możliwej dalszej akumulacji ma 
podstawowe znaczenie dla dokończenia 
budowy unii bankowej, ponieważ jest to 
niezbędne do zapewnienia konkurencji 
w sektorze bankowym, zachowania 
stabilności finansowej i zachęcania do 
udzielania kredytów w celu tworzenia 
miejsc pracy i pobudzania wzrostu 
gospodarczego w Unii.

(2) Zintegrowany system finansowy 
zwiększy odporność unii gospodarczej 
i walutowej na wstrząsy, ponieważ ułatwi 
udział sektora prywatnego 
w transgranicznym podziale ryzyka, 
a jednocześnie zmniejszy zapotrzebowanie 
na udział sektora publicznego w podziale 
ryzyka. Aby osiągnąć te cele, Unia 
powinna dokończyć budowę unii bankowej 
i dalej rozwijać unię rynków kapitałowych. 
Rozwiązanie problemu wysokiego 
wolumenu kredytów zagrożonych i ich 
możliwej dalszej akumulacji ma 
podstawowe znaczenie dla wzmocnienia 
unii bankowej dzięki uporządkowaniu 
bilansów banków przez wszystkie państwa 
członkowskie przed dokończeniem 
budowy unii bankowej, ponieważ jest to 
niezbędne do zapewnienia konkurencji 
w sektorze bankowym, zachowania 
stabilności finansowej i zachęcania do 
udzielania kredytów w celu tworzenia 
miejsc pracy i pobudzania wzrostu 
gospodarczego w Unii.

Or. en

Poprawka 211
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Engin Eroglu, Olivier Chastel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zintegrowany system finansowy 
zwiększy odporność unii gospodarczej 
i walutowej na wstrząsy, ponieważ ułatwi 
udział sektora prywatnego 
w transgranicznym podziale ryzyka, 
a jednocześnie zmniejszy zapotrzebowanie 
na udział sektora publicznego w podziale 
ryzyka. Aby osiągnąć te cele, Unia 
powinna dokończyć budowę unii bankowej 
i dalej rozwijać unię rynków kapitałowych. 
Rozwiązanie problemu wysokiego 
wolumenu kredytów zagrożonych i ich 
możliwej dalszej akumulacji ma 
podstawowe znaczenie dla dokończenia 
budowy unii bankowej, ponieważ jest to 
niezbędne do zapewnienia konkurencji 
w sektorze bankowym, zachowania 
stabilności finansowej i zachęcania do 
udzielania kredytów w celu tworzenia 
miejsc pracy i pobudzania wzrostu 
gospodarczego w Unii.

(2) Zintegrowany system finansowy 
zwiększy odporność unii gospodarczej 
i walutowej na wstrząsy, ponieważ ułatwi 
udział sektora prywatnego 
w transgranicznym podziale ryzyka, 
a jednocześnie zmniejszy zapotrzebowanie 
na udział sektora publicznego w podziale 
ryzyka. Aby osiągnąć te cele, Unia 
powinna dokończyć budowę unii bankowej 
i dalej rozwijać unię rynków kapitałowych. 
Rozwiązanie problemu wysokiego 
wolumenu kredytów zagrożonych i ich 
możliwej dalszej akumulacji ma 
podstawowe znaczenie dla wzmocnienia 
unii bankowej, ponieważ jest to niezbędne 
do zapewnienia konkurencji w sektorze 
bankowym, zachowania stabilności 
finansowej i zachęcania do udzielania 
kredytów w celu tworzenia miejsc pracy 
i pobudzania wzrostu gospodarczego 
w Unii.

Or. en

Poprawka 212
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W lipcu 2017 r. w swoim „Planie 
działania na rzecz rozwiązania problemu 
kredytów zagrożonych w Europie”25 Rada 
zwróciła się do różnych instytucji 
o podjęcie odpowiednich działań w celu 
jeszcze skuteczniejszego zaradzenia 
problemom związanym z wysokim 
wolumenem kredytów zagrożonych 

(3) W lipcu 2017 r. w swoim „Planie 
działania na rzecz rozwiązania problemu 
kredytów zagrożonych w Europie”25 Rada 
zwróciła się do różnych instytucji 
o podjęcie odpowiednich działań w celu 
jeszcze skuteczniejszego zaradzenia 
problemom związanym z wysokim 
wolumenem istniejących kredytów 
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w Unii. W planie tym przyjęto 
kompleksowe podejście, które opiera się na 
połączeniu uzupełniających się środków 
z zakresu polityki w czterech obszarach: (i) 
nadzoru bankowego i regulacji bankowej; 
(ii) reformy ram restrukturyzacji, 
niewypłacalności i dochodzenia 
wierzytelności; (iii) rozwoju wtórnych 
rynków aktywów zagrożonych; oraz (iv) 
wspierania restrukturyzacji systemu 
bankowego. Działania w tych obszarach 
mają zostać podjęte na szczeblu krajowym, 
a w stosownych przypadkach także na 
szczeblu unijnym. Komisja ogłosiła 
podobne zamiary w swoim komunikacie w 
sprawie dokończenia budowy unii 
bankowej z 11 października 2017 r.26, w 
którym wezwała do przygotowania 
kompleksowego pakietu środków 
służących rozwiązaniu problemu kredytów 
zagrożonych w Unii.

zagrożonych w Unii, aby zapobiegać 
akumulacji nowych kredytów 
zagrożonych, które stworzyłyby ryzyko dla 
stabilności finansowej. W planie tym 
przyjęto kompleksowe podejście, które 
opiera się na połączeniu uzupełniających 
się środków z zakresu polityki w czterech 
obszarach: (i) nadzoru bankowego 
i regulacji bankowej; (ii) reformy ram 
restrukturyzacji, niewypłacalności 
i dochodzenia wierzytelności; (iii) rozwoju 
wtórnych rynków aktywów zagrożonych; 
oraz (iv) wspierania restrukturyzacji 
systemu bankowego. Działania w tych 
obszarach mają zostać podjęte na szczeblu 
krajowym, a w stosownych przypadkach 
także na szczeblu unijnym. Komisja 
ogłosiła podobne zamiary w swoim 
komunikacie w sprawie dokończenia 
budowy unii bankowej z 11 października 
2017 r.26, w którym wezwała do 
przygotowania kompleksowego pakietu 
środków służących rozwiązaniu problemu 
kredytów zagrożonych w Unii.

_________________ _________________
25 
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf, 11 lipca 2017 r.

25 
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf, 11 lipca 2017 r.

26 Komunikat do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Banku Centralnego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów w sprawie 
dokończenia budowy unii bankowej, 
COM(2017) 592 final z 11.10.2017.

26 Komunikat do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Banku Centralnego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów w sprawie 
dokończenia budowy unii bankowej, 
COM(2017) 592 final z 11.10.2017.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W lipcu 2017 r. w swoim „Planie 
działania na rzecz rozwiązania problemu 
kredytów zagrożonych w Europie”25 Rada 
zwróciła się do różnych instytucji 
o podjęcie odpowiednich działań w celu 
jeszcze skuteczniejszego zaradzenia 
problemom związanym z wysokim 
wolumenem kredytów zagrożonych 
w Unii. W planie tym przyjęto 
kompleksowe podejście, które opiera się na 
połączeniu uzupełniających się środków 
z zakresu polityki w czterech obszarach: (i) 
nadzoru bankowego i regulacji bankowej; 
(ii) reformy ram restrukturyzacji, 
niewypłacalności i dochodzenia 
wierzytelności; (iii) rozwoju wtórnych 
rynków aktywów zagrożonych; oraz (iv) 
wspierania restrukturyzacji systemu 
bankowego. Działania w tych obszarach 
mają zostać podjęte na szczeblu krajowym, 
a w stosownych przypadkach także na 
szczeblu unijnym. Komisja ogłosiła 
podobne zamiary w swoim komunikacie w 
sprawie dokończenia budowy unii 
bankowej z 11 października 2017 r.26, w 
którym wezwała do przygotowania 
kompleksowego pakietu środków 
służących rozwiązaniu problemu kredytów 
zagrożonych w Unii.

(3) W lipcu 2017 r. w swoim „Planie 
działania na rzecz rozwiązania problemu 
kredytów zagrożonych w Europie”25 Rada 
zwróciła się do różnych instytucji 
o podjęcie odpowiednich działań w celu 
jeszcze skuteczniejszego zaradzenia 
problemom związanym z wysokim 
wolumenem kredytów zagrożonych w Unii 
oraz uniknięcia w przyszłości wzrostu 
liczby kredytów zagrożonych w dłuższej 
perspektywie. W planie tym przyjęto 
kompleksowe podejście, które opiera się na 
połączeniu uzupełniających się środków 
z zakresu polityki w czterech obszarach: (i) 
nadzoru bankowego i regulacji bankowej; 
(ii) reformy ram restrukturyzacji, 
niewypłacalności i dochodzenia 
wierzytelności; (iii) rozwoju wtórnych 
rynków aktywów zagrożonych; oraz (iv) 
wspierania restrukturyzacji systemu 
bankowego. Działania w tych obszarach 
mają zostać podjęte na szczeblu krajowym, 
a w stosownych przypadkach także na 
szczeblu unijnym. Komisja ogłosiła 
podobne zamiary w swoim komunikacie w 
sprawie dokończenia budowy unii 
bankowej z 11 października 2017 r.26, w 
którym wezwała do przygotowania 
kompleksowego pakietu środków 
służących rozwiązaniu problemu kredytów 
zagrożonych w Unii.

_________________ _________________
25 
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf, 11 lipca 2017 r.

25 
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf, 11 lipca 2017 r.

26 Komunikat do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Banku Centralnego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów w sprawie 
dokończenia budowy unii bankowej, 
COM(2017) 592 final z 11.10.2017.

26 Komunikat do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Banku Centralnego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów w sprawie 
dokończenia budowy unii bankowej, 
COM(2017) 592 final z 11.10.2017.

Or. en
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Poprawka 214
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Opracowując podejścia 
makroostrożnościowe mające zapobiegać 
powstawaniu ryzyka systemowego 
związanego z kredytami zagrożonymi, 
Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego 
powinna wprowadzić odpowiednie 
standardy makroostrożnościowe oraz 
nadzór nad innymi instytucjami 
finansowymi działającymi na rynku 
wtórnym kredytów zagrożonych. Te środki 
regulacyjne zapewnią, aby takie instytucje 
były zobowiązane do spełniania tych 
samych standardów co banki, w tym w 
odniesieniu do wymogów 
ostrożnościowych, obowiązków 
informacyjnych i uczciwego traktowania 
kredytobiorców. Instytucje te powinny 
również być związane wszystkimi 
odnośnymi krajowymi i unijnymi 
wymogami dotyczącymi ochrony 
konsumentów, które mogą mieć 
zastosowanie.

Or. en

Poprawka 215
Matt Carthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Instytucje kredytowe będą 
zobowiązane do odłożenia wystarczających 
środków w chwili, w której nowe kredyty 

(5) Instytucje kredytowe będą 
zobowiązane do odłożenia wystarczających 
środków w chwili, w której nowe kredyty 
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staną się zagrożone, co powinno stworzyć 
właściwe zachęty do rozwiązania problemu 
kredytów zagrożonych na wczesnym etapie 
oraz zapobiec nadmiernej akumulacji tych 
kredytów. Jeżeli kredyty staną się 
zagrożone, skuteczniejsze mechanizmy 
egzekwowania w zakresie kredytów 
zabezpieczonych pozwoliłyby instytucjom 
kredytowym na wyegzekwowanie 
należności z tytułu kredytów zagrożonych, 
z zastrzeżeniem odpowiednich środków 
ochronnych dla kredytobiorców. Jeżeli 
wolumen kredytów zagrożonych mimo 
wszystko stanie się zbyt wysoki – jak ma 
to obecnie miejsce w przypadku niektórych 
instytucji kredytowych i państw 
członkowskich – instytucje kredytowe 
powinny móc sprzedawać kredyty 
zagrożone innym operatorom na 
wydajnych, konkurencyjnych 
i przejrzystych rynkach wtórnych. 
Właściwe organy właściwe dla instytucji 
kredytowych będą zapewniać bankom 
wytyczne w tym zakresie, opierając się na 
przysługujących im już uprawnieniach 
w odniesieniu do konkretnych banków, 
tzw. uprawnieniach filaru 2, zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/201327. 
W przypadkach, w których kredyty 
zagrożone stały się znaczącym i szeroko 
zakrojonym problemem, państwa 
członkowskie mogą ustanowić krajowe 
spółki zarządzania aktywami lub 
wprowadzić inne alternatywne środki 
w ramach obowiązujących obecnie zasad 
pomocy państwa oraz przepisów 
dotyczących restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków.

staną się zagrożone, co powinno stworzyć 
właściwe zachęty do rozwiązania problemu 
kredytów zagrożonych na wczesnym etapie 
oraz zapobiec nadmiernej akumulacji tych 
kredytów. Jeżeli kredyty staną się 
zagrożone, skuteczniejsze mechanizmy 
egzekwowania w zakresie kredytów 
zabezpieczonych pozwoliłyby instytucjom 
kredytowym na wyegzekwowanie 
należności z tytułu kredytów zagrożonych, 
z zastrzeżeniem odpowiednich środków 
ochronnych dla kredytobiorców, w tym 
ochrony prawnej przed eksmisją 
z głównego miejsca zamieszkania. Jeżeli 
wolumen kredytów zagrożonych mimo 
wszystko stanie się zbyt wysoki – jak ma 
to obecnie miejsce w przypadku niektórych 
instytucji kredytowych i państw 
członkowskich – instytucje kredytowe 
powinny być zachęcane do rozpatrywania 
kredytów zagrożonych indywidualnie w 
każdym przypadku. Niniejsza dyrektywa 
nie wprowadza preferencji co do narzędzi 
redukcji kredytów zagrożonych; wybór 
zestawu narzędzi lub strategicznych 
czynników ograniczających w danej 
instytucji kredytowej należy do jej 
kierownictwa, które dobiera te narzędzia i 
czynniki według uznania. Właściwe 
organy właściwe dla instytucji 
kredytowych będą zapewniać bankom 
wytyczne w tym zakresie, opierając się na 
przysługujących im już uprawnieniach 
w odniesieniu do konkretnych banków, 
tzw. uprawnieniach filaru 2, zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/201327. 
W przypadkach, w których kredyty 
zagrożone stały się znaczącym i szeroko 
zakrojonym problemem, państwa 
członkowskie mogą ustanowić krajowe 
spółki zarządzania aktywami lub 
wprowadzić inne alternatywne środki 
w ramach obowiązujących obecnie zasad 
pomocy państwa oraz przepisów 
dotyczących restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków.

_________________ _________________
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27 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 
dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013. s. 
1).

27 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 
dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013. s. 
1).

Or. en

Poprawka 216
Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Instytucje kredytowe będą 
zobowiązane do odłożenia wystarczających 
środków w chwili, w której nowe kredyty 
staną się zagrożone, co powinno stworzyć 
właściwe zachęty do rozwiązania problemu 
kredytów zagrożonych na wczesnym etapie 
oraz zapobiec nadmiernej akumulacji tych 
kredytów. Jeżeli kredyty staną się 
zagrożone, skuteczniejsze mechanizmy 
egzekwowania w zakresie kredytów 
zabezpieczonych pozwoliłyby instytucjom 
kredytowym na wyegzekwowanie 
należności z tytułu kredytów zagrożonych, 
z zastrzeżeniem odpowiednich środków 
ochronnych dla kredytobiorców. Jeżeli 
wolumen kredytów zagrożonych mimo 
wszystko stanie się zbyt wysoki – jak ma 
to obecnie miejsce w przypadku niektórych 
instytucji kredytowych i państw 
członkowskich – instytucje kredytowe 
powinny móc sprzedawać kredyty 
zagrożone innym operatorom na 
wydajnych, konkurencyjnych 
i przejrzystych rynkach wtórnych. 
Właściwe organy właściwe dla instytucji 
kredytowych będą zapewniać bankom 
wytyczne w tym zakresie, opierając się na 

(5) Instytucje kredytowe będą 
zobowiązane do odłożenia wystarczających 
środków w chwili, w której nowe kredyty 
staną się zagrożone, co powinno stworzyć 
właściwe zachęty do rozwiązania problemu 
kredytów zagrożonych na wczesnym etapie 
oraz zapobiec nadmiernej akumulacji tych 
kredytów. Jeżeli kredyty staną się 
zagrożone, skuteczniejsze mechanizmy 
w zakresie kredytów zabezpieczonych 
pozwoliłyby instytucjom kredytowym na 
wdrożenie całościowej strategii chroniącej 
kredytobiorców znajdujących się 
w trudnej sytuacji oraz gwarantującej 
zrównoważoność systemu bankowego, 
z zastrzeżeniem silnych i skutecznych 
środków ochronnych dla konsumentów. 
Jeżeli wolumen kredytów zagrożonych 
mimo wszystko stanie się zbyt wysoki – 
jak ma to obecnie miejsce w przypadku 
niektórych instytucji kredytowych i państw 
członkowskich – instytucje kredytowe nie 
mogą sprzedawać ani przenosić na osoby 
trzecie niezagrożonych umów o kredyt 
zawartych z konsumentami. 
W przypadkach, w których kredyty 
zagrożone stały się znaczącym i szeroko 
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przysługujących im już uprawnieniach 
w odniesieniu do konkretnych banków, 
tzw. uprawnieniach filaru 2, zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/201327. 
W przypadkach, w których kredyty 
zagrożone stały się znaczącym i szeroko 
zakrojonym problemem, państwa 
członkowskie mogą ustanowić krajowe 
spółki zarządzania aktywami lub 
wprowadzić inne alternatywne środki 
w ramach obowiązujących obecnie zasad 
pomocy państwa oraz przepisów 
dotyczących restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków.

zakrojonym problemem, państwa 
członkowskie mogą ustanowić krajowe 
spółki zarządzania aktywami lub 
wprowadzić inne alternatywne środki 
w ramach obowiązujących obecnie zasad 
pomocy państwa oraz przepisów 
dotyczących restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków.

_________________
27 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 
dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013. s. 
1).

Or. en

Poprawka 217
Matt Carthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsza dyrektywa powinna 
umożliwić instytucjom kredytowym 
skuteczniejsze radzenie sobie z kredytami, 
gdy staną się one zagrożone, przez 
poprawę warunków egzekucji 
z zabezpieczenia kredytu albo sprzedaży 
kredytu osobom trzecim. Wprowadzenie 
przyspieszonej egzekucji z zabezpieczenia 
– jako szybkiego mechanizmu 
odzyskiwania wartości zabezpieczenia – 
zmniejszyłoby koszty restrukturyzacji 

skreśla się
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kredytów zagrożonych, a zatem 
wspierałoby zarówno instytucje 
kredytowe, jak i nabywców kredytów 
zagrożonych w odzyskiwaniu należności. 
Ponadto w sytuacjach, w których 
instytucje kredytowe zmagają się z dużą 
akumulacją kredytów zagrożonych oraz 
z brakiem pracowników lub wiedzy 
fachowej koniecznych do ich właściwej 
obsługi, skutecznym rozwiązaniem byłby 
outsourcing obsługi tych kredytów na 
rzecz wyspecjalizowanego podmiotu 
obsługującego kredyty albo przeniesienie 
umowy o kredyt na nabywcę kredytu, 
który posiada apetyt na ryzyko oraz wiedzę 
fachową konieczne do zarządzania takim 
kredytem.

Or. en

Poprawka 218
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsza dyrektywa powinna 
umożliwić instytucjom kredytowym 
skuteczniejsze radzenie sobie z kredytami, 
gdy staną się one zagrożone, przez 
poprawę warunków egzekucji 
z zabezpieczenia kredytu albo sprzedaży 
kredytu osobom trzecim. Wprowadzenie 
przyspieszonej egzekucji z zabezpieczenia 
– jako szybkiego mechanizmu 
odzyskiwania wartości zabezpieczenia – 
zmniejszyłoby koszty restrukturyzacji 
kredytów zagrożonych, a zatem 
wspierałoby zarówno instytucje 
kredytowe, jak i nabywców kredytów 
zagrożonych w odzyskiwaniu należności. 
Ponadto w sytuacjach, w których 
instytucje kredytowe zmagają się z dużą 
akumulacją kredytów zagrożonych oraz 

skreśla się
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z brakiem pracowników lub wiedzy 
fachowej koniecznych do ich właściwej 
obsługi, skutecznym rozwiązaniem byłby 
outsourcing obsługi tych kredytów na 
rzecz wyspecjalizowanego podmiotu 
obsługującego kredyty albo przeniesienie 
umowy o kredyt na nabywcę kredytu, 
który posiada apetyt na ryzyko oraz wiedzę 
fachową konieczne do zarządzania takim 
kredytem.

Or. en

Poprawka 219
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Oba przewidziane w niniejszej 
dyrektywie rozwiązania dla instytucji 
kredytowych służące rozwiązaniu 
problemu kredytów zagrożonych 
wzajemnie się wzmacniają. Krótszy czas 
egzekucji oraz zwiększenie stóp odzysku, 
których oczekuje się w związku 
z wprowadzeniem procedury 
przyspieszonej egzekucji z zabezpieczenia 
na drodze pozasądowej, zwiększają 
wartość kredytu zagrożonego. To z kolei 
podniosłoby ceny kupna w transakcjach 
dotyczących kredytów zagrożonych. 
Kolejnym skutkiem jest to, że sprzedaż 
kredytów zagrożonych będzie mniej 
skomplikowana, jeżeli kredyt jest 
zabezpieczony. Jest to uzasadnione tym, że 
w transakcji na rynku wtórnym łatwiej 
jest wycenić zabezpieczony kredyt 
zagrożony niż kredyt niezabezpieczony, 
ponieważ wartość zabezpieczenia określa 
minimalną wartość kredytu zagrożonego. 
Dzięki bardziej płynnemu i lepiej 
funkcjonującemu rynkowi wtórnemu 
kredytów zagrożonych, na którym 

skreśla się
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inwestorzy wykazywaliby większe 
zainteresowanie kredytami zagrożonymi 
umożliwiającymi skorzystanie z procedury 
przyspieszonej egzekucji, pojawiłyby się 
dodatkowe zachęty dla instytucji 
kredytowych do uwzględniania 
przyspieszonej egzekucji z zabezpieczenia 
na drodze pozasądowej w umowach 
dotyczących udzielenia nowych kredytów. 
Ponadto harmonizacja osiągnięta dzięki 
niniejszej dyrektywie sprzyjałaby 
pojawieniu się ogólnounijnych 
inwestorów w zakresie kredytów 
zagrożonych, co jeszcze bardziej 
poprawiłoby płynność rynku.

Or. en

Poprawka 220
Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Niniejsza dyrektywa powinna 
wspierać rozwój wtórnych rynków 
kredytów zagrożonych w Unii przez 
usunięcie przeszkód dla przenoszenia 
kredytów zagrożonych przez instytucje 
kredytowe na instytucje niekredytowe przy 
jednoczesnej ochronie praw konsumentów. 
Wszelkie proponowane środki powinny 
również uprościć i zharmonizować 
wymogi dotyczące udzielania zezwoleń dla 
podmiotów obsługujących kredyty. 
W niniejszej dyrektywie należy zatem 
ustanowić ogólnounijne ramy zarówno dla 
nabywców kredytów, jak i dla podmiotów 
obsługujących umowy o kredyt 
sporządzone przez instytucje kredytowe.

(9) Niniejsza dyrektywa powinna 
regulować rozwój wtórnych rynków 
kredytów zagrożonych w Unii przez 
zapewnienie środków ochronnych i 
wymogów minimalnych dla przenoszenia 
kredytów zagrożonych przez instytucje 
kredytowe na instytucje niekredytowe przy 
jednoczesnej ochronie praw konsumentów. 
Wszelkie proponowane środki powinny 
również uprościć i zharmonizować 
wymogi dotyczące udzielania zezwoleń dla 
podmiotów obsługujących kredyty. 
W niniejszej dyrektywie należy zatem 
ustanowić ogólnounijne ramy zarówno dla 
nabywców kredytów, jak i dla podmiotów 
obsługujących umowy o kredyt 
sporządzone przez instytucje kredytowe – 
na podstawie tych ram podmioty 
obsługujące kredyty powinny uzyskać 
zezwolenie oraz podlegać nadzorowi ze 
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strony państwa członkowskiego, w którym 
działają; ponadto niniejsza dyrektywa 
umożliwia państwom członkowskim 
nałożenie na podmioty obsługujące 
kredyty i nabywców kredytów bardziej 
rygorystycznych wymogów.

Or. en

Poprawka 221
Matt Carthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Niniejsza dyrektywa powinna 
wspierać rozwój wtórnych rynków 
kredytów zagrożonych w Unii przez 
usunięcie przeszkód dla przenoszenia 
kredytów zagrożonych przez instytucje 
kredytowe na instytucje niekredytowe przy 
jednoczesnej ochronie praw konsumentów. 
Wszelkie proponowane środki powinny 
również uprościć i zharmonizować 
wymogi dotyczące udzielania zezwoleń dla 
podmiotów obsługujących kredyty. 
W niniejszej dyrektywie należy zatem 
ustanowić ogólnounijne ramy zarówno dla 
nabywców kredytów, jak i dla podmiotów 
obsługujących umowy o kredyt 
sporządzone przez instytucje kredytowe.

(9) Niniejsza dyrektywa powinna 
wspierać rozwój wtórnych rynków 
kredytów zagrożonych w Unii przez 
usunięcie przeszkód dla przenoszenia 
kredytów zagrożonych przez instytucje 
kredytowe na instytucje niekredytowe przy 
jednoczesnej ochronie praw konsumentów, 
w szczególności przez zapewnienie 
posiadaczom kredytów hipotecznych 
ochrony prawnej przed eksmisją 
z głównego miejsca zamieszkania. 
Wszelkie proponowane środki powinny 
również uprościć i zharmonizować 
wymogi dotyczące udzielania zezwoleń dla 
podmiotów obsługujących kredyty. 
W niniejszej dyrektywie należy zatem 
ustanowić ogólnounijne ramy zarówno dla 
nabywców kredytów, jak i dla podmiotów 
obsługujących umowy o kredyt 
sporządzone przez instytucje kredytowe.

Or. en

Poprawka 222
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Niniejsza dyrektywa powinna 
wspierać rozwój wtórnych rynków 
kredytów zagrożonych w Unii przez 
usunięcie przeszkód dla przenoszenia 
kredytów zagrożonych przez instytucje 
kredytowe na instytucje niekredytowe przy 
jednoczesnej ochronie praw 
konsumentów. Wszelkie proponowane 
środki powinny również uprościć 
i zharmonizować wymogi dotyczące 
udzielania zezwoleń dla podmiotów 
obsługujących kredyty. W niniejszej 
dyrektywie należy zatem ustanowić 
ogólnounijne ramy zarówno dla nabywców 
kredytów, jak i dla podmiotów 
obsługujących umowy o kredyt 
sporządzone przez instytucje kredytowe.

(9) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
na celu uregulowanie istniejących 
wtórnych rynków kredytów zagrożonych 
w Unii przez ochronę praw konsumentów 
Wszelkie proponowane środki powinny 
również uprościć i zharmonizować 
wymogi dotyczące udzielania zezwoleń dla 
podmiotów obsługujących kredyty. 
W niniejszej dyrektywie należy zatem 
ustanowić ogólnounijne ramy dla instytucji 
kredytowych, nabywców kredytów, 
podmiotów obsługujących umowy o kredyt 
i dostawców usług obsługi kredytów.

Or. en

Poprawka 223
Frances Fitzgerald

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Niniejsza dyrektywa powinna 
wspierać rozwój wtórnych rynków 
kredytów zagrożonych w Unii przez 
usunięcie przeszkód dla przenoszenia 
kredytów zagrożonych przez instytucje 
kredytowe na instytucje niekredytowe przy 
jednoczesnej ochronie praw konsumentów. 
Wszelkie proponowane środki powinny 
również uprościć i zharmonizować 
wymogi dotyczące udzielania zezwoleń dla 
podmiotów obsługujących kredyty. 
W niniejszej dyrektywie należy zatem 
ustanowić ogólnounijne ramy zarówno dla 
nabywców kredytów, jak i dla podmiotów 
obsługujących umowy o kredyt 

(9) Niniejsza dyrektywa powinna 
wspierać rozwój wtórnych rynków 
kredytów zagrożonych w Unii przez 
usunięcie przeszkód dla przenoszenia 
kredytów zagrożonych przez instytucje 
kredytowe na instytucje niekredytowe przy 
jednoczesnym zapewnieniu wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów i 
jednoczesnej ochronie praw konsumentów. 
Wszelkie proponowane środki powinny 
również uprościć i zharmonizować 
wymogi dotyczące udzielania zezwoleń dla 
podmiotów obsługujących kredyty. 
W niniejszej dyrektywie należy zatem 
ustanowić ogólnounijne ramy zarówno dla 
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sporządzone przez instytucje kredytowe. nabywców kredytów, jak i dla podmiotów 
obsługujących umowy o kredyt 
sporządzone przez instytucje kredytowe.

Or. en

Poprawka 224
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) Inne instytucje finansowe 
działające na rynku wtórnym powinny 
brać pod uwagę interesy konsumentów 
oraz stosować się do wszystkich 
właściwych krajowych i unijnych 
wymogów w zakresie ochrony 
konsumentów, w tym do wymogów 
określonych w art. 28 dyrektywy 
2014/17/UE1a, wytycznych EUNB 
dotyczących zaległości w spłacie i 
egzekucji z nieruchomości oraz 
końcowych wytycznych EUNB 
dotyczących zarządzania ekspozycjami 
nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi.
_________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. 
w sprawie konsumenckich umów o kredyt 
związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 
2008/48/WE i 2013/36/UE oraz 
rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. 
L 60 z 28.2.2014, s. 34–85).

Or. en

Poprawka 225
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Działania restrukturyzacyjne 
powinny mieć na celu przywrócenie 
kredytobiorcy do statusu stabilnej 
zdolności do spłaty, mając na uwadze 
uczciwe traktowanie konsumenta oraz 
wszystkie właściwe krajowe i unijne 
wymogi w zakresie ochrony 
konsumentów, które mogą mieć 
zastosowanie. Decydując o tym, jakie 
kroki lub działania restrukturyzacyjne 
podjąć, instytucje kredytowe powinny brać 
pod uwagę interesy konsumentów oraz 
stosować się do wymogów ochrony 
konsumentów, w tym do wymogów 
określonych w art. 28 dyrektywy 
2014/17/UE, w wytycznych EUNB 
dotyczących zaległości w spłacie i 
egzekucji z nieruchomości oraz w 
końcowych wytycznych EUNB 
dotyczących zarządzania ekspozycjami 
nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi.

Or. en

Poprawka 226
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9c) Działania restrukturyzacyjne mogą 
obejmować następujące ustępstwa wobec 
konsumenta:
a) całkowite lub częściowe refinansowanie 
umowy o kredyt;
b) modyfikację wcześniejszych warunków 
umowy o kredyt, mogącą obejmować 
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między innymi:
(i) wydłużenie czasu spłacania kredytu 
hipotecznego;
(ii) zmianę rodzaju kredytu hipotecznego 
(np. przekształcenie kredytu hipotecznego 
kapitałowo‐odsetkowego w tylko 
odsetkowy);
(iii) odroczenie spłaty wszystkich lub 
części rat na dany okres;
(iv) zmianę oprocentowania do 
określonego pułapu;
(v) zaoferowanie wakacji kredytowych.

Or. en

Poprawka 227
Matt Carthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Obecnie jednak nabywcy kredytów 
i podmioty obsługujące kredyty nie mogą 
czerpać korzyści płynących z rynku 
wewnętrznego ze względu na przeszkody 
wynikające z rozbieżnych przepisów 
krajowych przy braku specjalnego i 
spójnego systemu regulacji i nadzoru. 
Państwa członkowskie mają bardzo różne 
przepisy dotyczące tego, w jaki sposób 
instytucje niekredytowe mogą nabywać 
umowy o kredyt od instytucji kredytowych. 
Instytucje niekredytowe nabywające 
kredyty udzielane przez instytucje 
kredytowe w niektórych państwach 
członkowskich nie podlegają regulacjom, 
podczas gdy w innych mogą podlegać 
różnym wymaganiom, niekiedy 
obejmującym wymóg uzyskania 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako instytucja kredytowa. Te różnice 
wymogów regulacyjnych spowodowały 
znaczne przeszkody w legalnym 

skreśla się
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transgranicznym nabywaniu kredytów w 
Unii, głównie poprzez zwiększenie kosztów 
przestrzegania przepisów w przypadku 
zamiaru zakupu portfeli kredytowych. W 
rezultacie nabywcy kredytów prowadzą 
działalność w ograniczonej liczbie państw 
członkowskich, co prowadzi do niewielkiej 
konkurencji na rynku wewnętrznym, 
ponieważ liczba zainteresowanych 
nabywców kredytów pozostaje niska. 
Doprowadziło to do nieefektywnego rynku 
wtórnego kredytów zagrożonych. Ponadto 
mające zasadniczo krajowy charakter 
rynki kredytów zagrożonych mają 
tendencję do utrzymywania niewielkiego 
wolumenu.

Or. en

Poprawka 228
Bogdan Rzońca

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Zagrożona umowa o kredyt to 
ekspozycja, którą należy sklasyfikować 
jako nieobsługiwaną zgodnie z art. 47a 
rozporządzenia (UE) 2019/630 z dnia 17 
kwietnia 2019 r. zmieniającego 
rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w 
odniesieniu do minimalnego pokrycia 
strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Nie istnieją obecnie na szczeblu 
europejskim wspólne normy minimalne 
regulujące działalność w zakresie obsługi 
kredytów. Ponadto nie istnieją obecnie 
wspólne normy regulujące działalność 
związaną z odzyskiwaniem długów.

Or. en

Poprawka 230
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Nie istnieją obecnie na szczeblu 
europejskim wspólne normy minimalne 
regulujące działalność w zakresie obsługi 
kredytów. Ponadto nie istnieją obecnie 
ustanowione wspólne normy regulujące 
działalność związaną z odzyskiwaniem 
długów.

Or. en

Poprawka 231
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Brak presji konkurencyjnej na 
rynku zakupu kredytów oraz na rynku 
obejmującym działalność związaną 
z obsługą kredytów powoduje, że 
przedsiębiorstwa obsługujące kredyty 
obciążają nabywców kredytów wysokimi 
opłatami za swoje usługi oraz prowadzi do 

skreśla się
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niskich cen na wtórnych rynkach 
kredytów. Zmniejsza to zachęty dla 
instytucji kredytowych do zmniejszenia 
ujętych w ich bilansach wolumenów 
kredytów zagrożonych.

Or. en

Poprawka 232
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W związku z tym konieczne jest 
podjęcie działań na poziomie Unii w celu 
uregulowania kwestii pozycji nabywców 
kredytów i podmiotów obsługujących 
kredyty w odniesieniu do kredytów 
pierwotnie udzielonych przez instytucje 
kredytowe. Na obecnym etapie nie 
proponuje się objęcia zakresem stosowania 
dyrektywy kredytów pierwotnie 
udzielonych przez instytucje niekredytowe 
lub odzyskiwania długów w ujęciu 
ogólnym, ponieważ nie ma dowodów na 
znaczenie makroekonomiczne, 
nieadekwatne zachęty lub źle 
funkcjonujące rynki, które uzasadniałyby 
tak szeroki jej zakres.

(16) W związku z tym konieczne jest 
podjęcie działań na poziomie Unii w celu 
uregulowania kwestii pozycji nabywców 
kredytów i podmiotów obsługujących 
kredyty w odniesieniu do kredytów 
zagrożonych, pierwotnie udzielonych 
przez instytucje kredytowe. Niniejsza 
dyrektywa pozostaje również bez 
uszczerbku dla przepisów krajowych, 
które nakładają dodatkowe wymagania na 
nabywców kredytów lub podmioty 
obsługujące kredyty, dotyczące 
renegocjowania warunków umowy 
o kredyt. Na obecnym etapie nie proponuje 
się objęcia zakresem stosowania 
dyrektywy kredytów pierwotnie 
udzielonych przez instytucje niekredytowe 
lub odzyskiwania długów w ujęciu 
ogólnym, ponieważ nie ma dowodów na 
znaczenie makroekonomiczne, 
nieadekwatne zachęty lub źle 
funkcjonujące rynki, które uzasadniałyby 
tak szeroki jej zakres.

Or. en

Poprawka 233
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W związku z tym konieczne jest 
podjęcie działań na poziomie Unii w celu 
uregulowania kwestii pozycji nabywców 
kredytów i podmiotów obsługujących 
kredyty w odniesieniu do kredytów 
pierwotnie udzielonych przez instytucje 
kredytowe. Na obecnym etapie nie 
proponuje się objęcia zakresem stosowania 
dyrektywy kredytów pierwotnie 
udzielonych przez instytucje niekredytowe 
lub odzyskiwania długów w ujęciu 
ogólnym, ponieważ nie ma dowodów na 
znaczenie makroekonomiczne, 
nieadekwatne zachęty lub źle 
funkcjonujące rynki, które uzasadniałyby 
tak szeroki jej zakres.

(16) W związku z tym konieczne jest 
podjęcie działań na poziomie Unii w celu 
zapewnienia ochrony kredytobiorców 
i zrównoważoności systemu bankowego 
oraz uregulowania kwestii pozycji 
nabywców kredytów i podmiotów 
obsługujących kredyty w odniesieniu do 
kredytów pierwotnie udzielonych przez 
instytucje kredytowe. Na obecnym etapie 
nie proponuje się objęcia zakresem 
stosowania dyrektywy kredytów 
pierwotnie udzielonych przez instytucje 
niekredytowe lub odzyskiwania długów 
w ujęciu ogólnym, ponieważ nie ma 
dowodów na znaczenie 
makroekonomiczne, nieadekwatne zachęty 
lub źle funkcjonujące rynki, które 
uzasadniałyby tak szeroki jej zakres.

Or. en

Poprawka 234
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Ponadto niniejsza dyrektywa nie 
wpływa na ograniczenia przewidziane w 
prawie krajowym w odniesieniu do 
przenoszenia praw kredytodawcy na mocy 
zagrożonej umowy o kredyt lub samej 
umowy o kredyt, która nie została 
rozwiązana zgodnie z krajowym prawem 
cywilnym, skutkiem czego wszystkie 
zobowiązania na mocy umowy o kredyt 
stają się natychmiast wymagalne, gdy jest 
to wymagane na potrzeby przeniesienia do 
podmiotu spoza systemu bankowego. W 
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ten sposób będą istnieć państwa 
członkowskie, w których – zgodnie 
z przepisami krajowymi – ograniczone 
pozostanie nabywanie przez 
kredytodawców niepodlegających 
regulacji zagrożonych umów o kredyt, 
które nie są przeterminowane lub są 
przeterminowane o mniej niż 90 dni lub 
które nie zostały rozwiązane zgodnie z 
krajowym prawem cywilnym. Państwa 
członkowskie mogą regulować 
przenoszenie niezagrożonych umów 
o kredyt, w tym przez nakładanie 
wymogów równoważnych z tymi, które są 
przewidziane w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Identyczny z motywem 18 tekstu Rady (7344/19 ADD 1) oraz motywem 16b nieoficjalnego 
tekstu kompromisowego komisji ECON z marca 2019 r.

Poprawka 235
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Podmioty prowadzące działalność 
w zakresie obsługi kredytów podlegają tym 
samym zasadom niezależnie od tego, czy 
są wyspecjalizowanymi podmiotami 
obsługującymi kredyty, instytucjami 
bankowymi, czy nabywcami kredytów. 
Może to stanowić bezpośredni skutek 
poddania działalności w zakresie obsługi 
kredytów przepisom dyrektywy MiFID.

Or. en

Poprawka 236
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Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Chociaż celem niniejszej 
dyrektywy jest wzmocnienie zdolności 
instytucji kredytowych do radzenia sobie z 
kredytami, które stały się zagrożone lub w 
przypadku których istnieje ryzyko, że staną 
się zagrożone, rynek wtórny kredytów 
obejmuje zarówno kredyty niezagrożone, 
jak i kredyty zagrożone. W praktyce na 
rynku sprzedawane są portfele kredytów, w 
których skład wchodzą jednocześnie 
kredyty niezagrożone, kredyty, które mogą 
stać się zagrożone, i kredyty zagrożone. 
Portfele te obejmują zarówno 
zabezpieczone, jak i niezabezpieczone 
kredyty, które są spłacane przez 
konsumentów lub przedsiębiorstwa. Jeżeli 
przepisy dotyczące egzekwowania kredytu 
różniłyby się w zależności od rodzaju 
kredytu lub kredytobiorcy, pojawiałyby się 
dodatkowe koszty związane z tworzeniem 
pakietów tych portfeli kredytowych na 
sprzedaż. Przepisy niniejszej dyrektywy 
mające na celu rozwój rynku wtórnego 
obejmują kredyty niezagrożone i kredyty 
zagrożone w celu uniknięcia sytuacji, 
w której te dodatkowe koszty 
zniechęcałyby inwestorów do udziału 
i powodowałyby fragmentację tego rynku. 
Instytucje kredytowe skorzystają na tym, 
że będą mieć większą bazę inwestorów 
i bardziej wydajne podmioty obsługujące 
kredyty. Podobne korzyści przypadną 
spółkom zarządzania aktywami, które 
odgrywają ważną rolę w niektórych 
państwach członkowskich w sprzedaży 
zarówno kredytów zagrożonych, jak 
i niezagrożonych, pochodzących od 
instytucji kredytowych, które zostały 
rozwiązane lub zrestrukturyzowane lub 
w inny sposób odciążyły swoje bilanse 
z tych kredytów28.

(17) Chociaż celem niniejszej 
dyrektywy jest ochrona praw 
konsumentów i wzmocnienie zdolności 
instytucji kredytowych do radzenia sobie 
z kredytami, które stały się zagrożone lub 
w przypadku których istnieje ryzyko, że 
staną się zagrożone, rynek wtórny 
kredytów obejmuje zarówno kredyty 
niezagrożone, jak i kredyty zagrożone. 
W praktyce na rynku sprzedawane są 
portfele kredytów, w których skład 
wchodzą kredyty, które z dużym 
prawdopodobieństwem mogą stać się 
zagrożone, i kredyty zagrożone. Portfele te 
obejmują niezabezpieczone kredyty, które 
są spłacane przez konsumentów lub 
przedsiębiorstwa. Jeżeli przepisy dotyczące 
egzekwowania kredytu różniłyby się 
w zależności od rodzaju kredytu lub 
kredytobiorcy, pojawiałyby się dodatkowe 
koszty związane z tworzeniem pakietów 
tych portfeli kredytowych na sprzedaż. 
Przepisy niniejszej dyrektywy mające na 
celu rozwój rynku wtórnego obejmują 
kredyty zagrożone w celu uniknięcia 
sytuacji, w której te dodatkowe koszty 
skutkowałyby kryzysem społecznym, a 
jednocześnie zniechęcałyby inwestorów do 
udziału i powodowałyby fragmentację tego 
rynku.
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_________________
28 Zob. dokument roboczy służb Komisji 
SWD(2018) 72 w sprawie „modelowego 
rozwiązania” w zakresie tworzenia spółek 
zarządzania aktywami.

Or. en

Poprawka 237
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby zagwarantować dobrze 
funkcjonujący wewnętrzny rynek 
kredytów oraz wysoki poziom ochrony 
konsumentów, państwa członkowskie 
powinny zapewniać dobrą reputację 
nabywców kredytów. Jest to ważne, by 
krzywdzenia konsumentów na tym rynku, 
np. przez używanie gróźb lub obraźliwych 
sformułowań lub zachowań bądź gróźb 
skierowanych do konsumentów i ich 
rodzin.

Or. en

Poprawka 238
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Znaczenie, jakie prawodawca 
unijny przywiązuje do ochrony 
zapewnianej konsumentom w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/17/UE29, dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/48/WE30 oraz 

(18) Znaczenie, jakie prawodawca 
unijny przywiązuje do ochrony 
zapewnianej konsumentom w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/17/UE29, dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/48/WE30 oraz 
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w dyrektywie Rady 93/13/EWG31 oznacza, 
że przeniesienie praw kredytodawcy na 
mocy umowy o kredyt lub samej umowy 
na nabywcę kredytu nie powinno w żaden 
sposób wpływać na poziom ochrony 
przyznanej konsumentowi przez prawo 
Unii. Nabywcy kredytów i podmioty 
obsługujące kredyty powinny zatem 
przestrzegać prawa Unii mającego 
zastosowanie do pierwotnej umowy 
o kredyt, a konsument powinien zachować 
taki sam poziom ochrony, jaki 
przewidziano w prawie Unii lub określono 
zgodnie z unijnymi lub krajowymi 
normami kolizyjnymi, niezależnie od 
przepisów mających zastosowanie do 
nabywcy kredytu lub podmiotu 
obsługującego kredyty.

w dyrektywie Rady 93/13/EWG31 oznacza, 
że przeniesienie praw związanych z 
kredytem na mocy umowy o kredyt lub 
samej umowy na nabywcę kredytu nie 
powinno w żaden sposób wpływać na 
poziom ochrony przyznanej konsumentowi 
przez prawo Unii.

_________________ _________________
29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. 
w sprawie konsumenckich umów o kredyt 
związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 
2008/48/WE i 2013/36/UE oraz 
rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. 
L 60 z 28.2.2014, s. 34).

29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. 
w sprawie konsumenckich umów o kredyt 
związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 
2008/48/WE i 2013/36/UE oraz 
rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. 
L 60 z 28.2.2014, s. 34).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 
2008 r. w sprawie umów o kredyt 
konsumencki oraz uchylająca dyrektywę 
Rady 87/102/EWG (Dz.U. L 133 
z 22.5.2008, s. 66).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 
2008 r. w sprawie umów o kredyt 
konsumencki oraz uchylająca dyrektywę 
Rady 87/102/EWG (Dz.U. L 133 
z 22.5.2008, s. 66).

31 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 
kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich 
(Dz.U. L 95 z 21.4.1993, s. 29).

31 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 
kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich 
(Dz.U. L 95 z 21.4.1993, s. 29).

Or. en

Poprawka 239
Frances Fitzgerald

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Znaczenie, jakie prawodawca 
unijny przywiązuje do ochrony 
zapewnianej konsumentom w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/17/UE29, dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/48/WE30 oraz 
w dyrektywie Rady 93/13/EWG31 oznacza, 
że przeniesienie praw kredytodawcy na 
mocy umowy o kredyt lub samej umowy 
na nabywcę kredytu nie powinno w żaden 
sposób wpływać na poziom ochrony 
przyznanej konsumentowi przez prawo 
Unii. Nabywcy kredytów i podmioty 
obsługujące kredyty powinny zatem 
przestrzegać prawa Unii mającego 
zastosowanie do pierwotnej umowy 
o kredyt, a konsument powinien zachować 
taki sam poziom ochrony, jaki 
przewidziano w prawie Unii lub określono 
zgodnie z unijnymi lub krajowymi 
normami kolizyjnymi, niezależnie od 
przepisów mających zastosowanie do 
nabywcy kredytu lub podmiotu 
obsługującego kredyty.

(18) Znaczenie, jakie prawodawca 
unijny przywiązuje do ochrony 
zapewnianej konsumentom w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/17/UE29, dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/48/WE30 oraz 
w dyrektywie Rady 93/13/EWG31 oznacza, 
że przeniesienie praw kredytodawcy na 
mocy umowy o kredyt lub samej umowy 
na nabywcę kredytu nie powinno w żaden 
sposób wpływać na poziom ochrony 
przyznanej konsumentowi przez prawo 
Unii. Państwa członkowskie powinny 
zatem zapewnić, aby nabywcy kredytów 
i podmioty obsługujące kredyty 
przestrzegali prawa Unii mającego 
zastosowanie do pierwotnej umowy 
o kredyt, a także zapewnić, aby konsument 
zachował taki sam poziom ochrony, jaki 
przewidziano w prawie Unii lub określono 
zgodnie z unijnymi lub krajowymi 
normami kolizyjnymi, niezależnie od 
przepisów mających zastosowanie do 
nabywcy kredytu lub podmiotu 
obsługującego kredyty. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna ograniczać prawa 
państw członkowskich do zastosowania 
bardziej rygorystycznych przepisów w 
sprawie ochrony konsumentów względem 
podmiotów obsługujących kredyty i 
nabywców kredytów.

_________________ _________________
29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. 
w sprawie konsumenckich umów o kredyt 
związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 
2008/48/WE i 2013/36/UE oraz 
rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. 
L 60 z 28.2.2014, s. 34).

29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. 
w sprawie konsumenckich umów o kredyt 
związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 
2008/48/WE i 2013/36/UE oraz 
rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. 
L 60 z 28.2.2014, s. 34).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 
2008 r. w sprawie umów o kredyt 
konsumencki oraz uchylająca dyrektywę 
Rady 87/102/EWG (Dz.U. L 133 

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 
2008 r. w sprawie umów o kredyt 
konsumencki oraz uchylająca dyrektywę 
Rady 87/102/EWG (Dz.U. L 133 
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z 22.5.2008, s. 66). z 22.5.2008, s. 66).
31 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 
kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich 
(Dz.U. L 95 z 21.4.1993, s. 29).

31 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 
kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich 
(Dz.U. L 95 z 21.4.1993, s. 29).

Or. en

Poprawka 240
Matt Carthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Znaczenie, jakie prawodawca 
unijny przywiązuje do ochrony 
zapewnianej konsumentom w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/17/UE29, dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/48/WE30 oraz 
w dyrektywie Rady 93/13/EWG31 oznacza, 
że przeniesienie praw kredytodawcy na 
mocy umowy o kredyt lub samej umowy 
na nabywcę kredytu nie powinno w żaden 
sposób wpływać na poziom ochrony 
przyznanej konsumentowi przez prawo 
Unii. Nabywcy kredytów i podmioty 
obsługujące kredyty powinny zatem 
przestrzegać prawa Unii mającego 
zastosowanie do pierwotnej umowy 
o kredyt, a konsument powinien zachować 
taki sam poziom ochrony, jaki 
przewidziano w prawie Unii lub określono 
zgodnie z unijnymi lub krajowymi 
normami kolizyjnymi, niezależnie od 
przepisów mających zastosowanie do 
nabywcy kredytu lub podmiotu 
obsługującego kredyty.

(18) Znaczenie, jakie prawodawca 
unijny przywiązuje do ochrony 
zapewnianej konsumentom w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/17/UE29, dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/48/WE30 oraz 
w dyrektywie Rady 93/13/EWG31 oznacza, 
że przeniesienie praw kredytodawcy na 
mocy umowy o kredyt lub samej umowy 
na nabywcę kredytu nie powinno w żaden 
sposób wpływać na poziom ochrony 
przyznanej konsumentowi przez prawo 
krajowe i prawo Unii. Nabywcy kredytów 
i podmioty obsługujące kredyty powinny 
zatem przestrzegać prawa krajowego i 
prawa Unii mającego zastosowanie do 
pierwotnej umowy o kredyt, a konsument 
powinien zachować taki sam poziom 
ochrony, jaki przewidziano w prawie 
krajowym i prawie Unii, niezależnie od 
przepisów mających zastosowanie do 
nabywcy kredytu lub podmiotu 
obsługującego kredyty. Właściwe organy 
krajowe muszą zapewnić, by sytuacja 
kredytobiorcy nie uległa pogorszeniu po 
przeniesieniu jego umowy o kredyt z 
instytucji kredytowej do nabywcy kredytu 
lub podmiotu obsługującego kredyty.

_________________ _________________
29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
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i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. 
w sprawie konsumenckich umów o kredyt 
związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 
2008/48/WE i 2013/36/UE oraz 
rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. 
L 60 z 28.2.2014, s. 34).

i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. 
w sprawie konsumenckich umów o kredyt 
związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 
2008/48/WE i 2013/36/UE oraz 
rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. 
L 60 z 28.2.2014, s. 34).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 
2008 r. w sprawie umów o kredyt 
konsumencki oraz uchylająca dyrektywę 
Rady 87/102/EWG (Dz.U. L 133 
z 22.5.2008, s. 66).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 
2008 r. w sprawie umów o kredyt 
konsumencki oraz uchylająca dyrektywę 
Rady 87/102/EWG (Dz.U. L 133 
z 22.5.2008, s. 66).

31 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 
kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich 
(Dz.U. L 95 z 21.4.1993, s. 29).

31 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 
kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich 
(Dz.U. L 95 z 21.4.1993, s. 29).

Or. en

Poprawka 241
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla ochrony konsumentów 
zagwarantowanej przez dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2005/27/WE, która zakazuje nieuczciwych 
praktyk, w tym praktyk stosowanych 
podczas egzekwowania umowy, gdy 
konsument jest wprowadzany w błąd co 
do jego praw lub obowiązków bądź jest 
przedmiotem nękania lub przymusu, na 
przykład pod względem czasu, miejsca, 
charakteru lub uporczywości działań 
egzekucyjnych lub kontaktów, używania 
gróźb lub obraźliwych sformułowań lub 
zachowań, bądź gróźb dotyczących 
podjęcia działań bezprawnych.
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Or. en

Poprawka 242
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zapewnić wysoki poziom 
ochrony konsumentów, w prawie unijnym 
i krajowym przewidziano szereg praw 
i środków ochronnych związanych 
z umowami o kredyt przyrzeczony lub 
udzielony konsumentowi. Te prawa 
i środki ochronne mają zastosowanie 
w szczególności do negocjacji i zawarcia 
umowy o kredyt oraz do jej wykonania lub 
niewykonania. Dotyczy to zwłaszcza 
długoterminowych umów o kredyt 
konsumencki objętych dyrektywą 
2014/17/UE, w odniesieniu do prawa 
konsumenta do pełnego lub częściowego 
wywiązania się ze swoich zobowiązań na 
mocy umowy o kredyt przed wygaśnięciem 
tej umowy lub prawa do bycia 
informowanym za pomocą europejskiego 
znormalizowanego arkusza 
informacyjnego, w stosownych 
przypadkach, o ewentualnym 
przeniesieniu umowy o kredyt na nabywcę 
kredytu. Prawa kredytobiorcy powinny 
również pozostać niezmienione, jeżeli 
przeniesienie umowy o kredyt między 
instytucją kredytową a nabywcą ma formę 
umowy nowacji.

(20) Aby zapewnić wysoki poziom 
ochrony konsumentów, w prawie unijnym 
i krajowym przewidziano szereg praw 
i środków ochronnych związanych 
z umowami o kredyt, które nie dotyczą 
kredytów konsumenckich, w szczególności 
zabezpieczonymi nieruchomością 
mieszkalną będącą głównym miejscem 
zamieszkania. Te prawa i środki ochronne 
mają zastosowanie w szczególności do 
negocjacji i zawarcia umowy o kredyt oraz 
do jej wykonania lub niewykonania. 
Dotyczy to zwłaszcza długoterminowych 
umów o kredyt konsumencki objętych 
dyrektywą 2014/17/UE, w odniesieniu do 
prawa konsumenta do pełnego lub 
częściowego wywiązania się ze swoich 
zobowiązań na mocy umowy o kredyt 
przed wygaśnięciem tej umowy lub prawa 
do bycia informowanym za pomocą 
europejskiego znormalizowanego arkusza 
informacyjnego, w stosownych 
przypadkach, jednak przeniesienie umowy 
o kredyt na nabywcę kredytu nie powinno 
być w ogóle dozwolone, gdyż prawa 
kredytobiorcy powinny również pozostać 
niezmienione w każdych okolicznościach 
lub w przypadku umowy nowacji.

Or. en

Poprawka 243
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Z zakresu niniejszej dyrektywy 
muszą być wyłączone hipoteki na 
głównych miejscach zamieszkania.

Or. en

Poprawka 244
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20b) Zgodnie z niniejszą dyrektywą 
kredyt zagrożony zabezpieczony hipoteką 
na nieruchomości mieszkalnej nie może 
być przedmiotem przeniesienia bez 
pisemnej zgody kredytobiorcy.

Or. en

Poprawka 245
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Unijne instytucje kredytowe i ich 
jednostki zależne podejmują działalność 
w zakresie obsługi kredytów w ramach 
swojej zwykłej działalności. Mają one 
takie same obowiązki zarówno 
w odniesieniu do kredytów, których same 
udzieliły, jak i w odniesieniu do kredytów, 
które nabyły od innej instytucji 
kredytowej. Ponieważ podlegają one już 
regulacjom i nadzorowi, stosowanie 

(22) Unijne instytucje kredytowe 
podejmują działalność w zakresie obsługi 
kredytów w ramach swojej zwykłej 
działalności. Mają one takie same 
obowiązki zarówno w odniesieniu do 
umów o kredyty, których same udzieliły, 
jak i w odniesieniu do tych, które nabyły 
od innej instytucji kredytowej lub które 
obsługują w imieniu nabywcy kredytu. 
Ponieważ podlegają one już regulacjom 
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niniejszej dyrektywy do ich działalności 
w zakresie obsługi kredytów lub 
nabywania kredytów oznaczałoby 
niepotrzebne powielanie kosztów zezwoleń 
i kosztów przestrzegania przepisów, 
a zatem nie są one objęte niniejszą 
dyrektywą.

i nadzorowi, stosowanie niniejszej 
dyrektywy do ich działalności w zakresie 
obsługi kredytów lub nabywania kredytów 
oznaczałoby niepotrzebne powielanie 
kosztów zezwoleń i kosztów 
przestrzegania przepisów, a zatem nie są 
one objęte niniejszą dyrektywą. Ponadto 
zakresem niniejszej nie jest objęty 
outsourcing działań w zakresie obsługi 
kredytów przez instytucje kredytowe na 
rzecz podmiotów obsługujących kredyty 
lub innych stron trzecich – w odniesieniu 
do zarówno niezagrożonych, jak 
i zagrożonych umów o kredyt – ponieważ 
instytucje kredytowe są już zobowiązane 
do przestrzegania obowiązujących 
przepisów dotyczących outsourcingu. 
Ponadto kredytodawcy, którzy nie są 
instytucjami kredytowymi, lecz mimo to 
podlegają regulacjom i nadzorowi ze 
strony właściwego organu państwa 
członkowskiego zgodnie z dyrektywami 
2008/48/WE i 2014/17/UE oraz prowadzą 
działania w zakresie obsługi kredytów 
udzielonych konsumentom w ramach 
swojej zwykłej działalności, nie podlegają 
przepisom niniejszej dyrektywy, jeżeli 
prowadzą w danym państwie 
członkowskim działania w zakresie 
obsługi kredytów udzielonych przez 
instytucje kredytowe. Oprócz tego 
zarządzający alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi, spółki zarządzające 
i spółki inwestycyjne (pod warunkiem że 
spółka inwestycyjna nie wyznaczyła spółki 
zarządzającej), które uzyskały zezwolenie 
lub zostały zarejestrowane na podstawie 
dyrektyw 2011/61/UE lub 2009/65/WE, 
nie powinny podlegać zakresowi niniejszej 
dyrektywy. Istnieją ponadto zawody, 
których przedstawiciele prowadzą 
dodatkowe działania zbliżone do działań 
w zakresie obsługi, na przykład 
notariusze, prawnicy, komornicy 
i urzędnicy, którzy podlegają krajowym 
przepisom dotyczącym funkcjonowania 
sądów i egzekwują wiążące środki, dlatego 
państwa członkowskie mogą zdecydować, 
że nie będą stosować przepisów niniejszej 
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dyrektywy do tych zawodów.

Or. en

Poprawka 246
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu umożliwienia istniejącym 
nabywcom kredytów i podmiotom 
obsługującym kredyty dostosowania się do 
wymogów przepisów krajowych 
wdrażających niniejszą dyrektywę, 
a w szczególności w celu umożliwienia 
podmiotom obsługującym kredyty 
uzyskania zezwolenia, niniejsza dyrektywa 
będzie miała zastosowanie wyłącznie do 
przeniesień umów o kredyt dokonanych po 
upływie sześciu miesięcy od terminu 
transpozycji.

(23) W celu umożliwienia istniejącym 
nabywcom kredytów i podmiotom 
obsługującym kredyty dostosowania się do 
wymogów przepisów krajowych 
wdrażających niniejszą dyrektywę, 
a w szczególności w celu umożliwienia 
podmiotom obsługującym kredyty 
uzyskania zezwolenia, niniejsza dyrektywa 
będzie miała zastosowanie wyłącznie do 
przeniesień umów o kredyt dokonanych po 
upływie sześciu miesięcy od terminu 
transpozycji i dopiero po udzieleniu przez 
kredytodawcę kredytobiorcom 
znajdującym się w trudnej sytuacji prawa 
do odkupienia ich długu po tej samej 
cenie.

Or. en

Poprawka 247
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Udzielanie zezwolenia podmiotowi 
obsługującemu kredyty na świadczenie 
usług związanych z obsługą kredytów 
w całej Unii powinno podlegać 
jednolitemu i zharmonizowanemu zbiorowi 

(24) Udzielanie zezwolenia podmiotowi 
obsługującemu kredyty na świadczenie 
usług związanych z obsługą kredytów 
w całej Unii powinno podlegać 
jednolitemu i zharmonizowanemu zbiorowi 



AM\1195240PL.docx 37/169 PE645.006v01-00

PL

warunków, które powinny być 
w proporcjonalny sposób stosowane przez 
właściwe organy. W celu uniknięcia 
ograniczenia ochrony dłużnika lub 
kredytobiorcy oraz w celu zwiększenia 
zaufania, warunki przyznawania 
i utrzymywania zezwolenia na 
prowadzenie działalności jako podmiot 
obsługujący kredyty powinny zapewniać, 
aby podmioty obsługujące kredyty, osoby 
posiadające znaczny pakiet akcji 
w podmiocie obsługującym kredyty lub 
wchodzące w skład zarządu dostawcy 
usług były nienotowane w rejestrach 
policyjnych w związku z poważnymi 
przestępstwami związanymi 
z przestępstwami przeciwko mieniu, 
przestępstwami związanymi z działalnością 
finansową lub z przestępstwami przeciwko 
integralności cielesnej oraz aby miały 
dobrą reputację. Podobnie osoby te, a także 
podmiot obsługujący kredyty nie powinny 
być objęte postępowaniem upadłościowym 
lub nie powinny na nich ciążyć uprzednie 
orzeczenia o upadłości, chyba że zostali 
oczyszczeni z zarzutów zgodnie z prawem 
krajowym. Ponadto w celu zapewnienia 
zgodności z ochroną dłużnika, a także 
z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych, konieczne jest stosowanie 
wymogu, aby ustanowiono odpowiednie 
zasady zarządzania i mechanizmy kontroli 
wewnętrznej oraz dokumentowanie 
i rozpatrywanie skarg i aby podlegały one 
nadzorowi. Ponadto podmioty obsługujące 
kredyty powinny być zobowiązane do 
uczciwego działania z należytym 
uwzględnieniem sytuacji finansowej 
kredytobiorców. W przypadkach, gdy na 
poziomie krajowym dostępne są usługi 
doradztwa w zakresie zadłużenia 
ułatwiające spłatę zadłużenia, podmioty 
obsługujące kredyty powinny rozważyć 
skierowanie kredytobiorców do 
podmiotów świadczących takie usługi.

warunków, które powinny być 
w proporcjonalny sposób stosowane przez 
właściwe organy. W celu uniknięcia 
ograniczenia ochrony dłużnika lub 
kredytobiorcy oraz w celu zwiększenia 
zaufania warunki przyznawania 
i utrzymywania zezwolenia na 
prowadzenie działalności jako podmiot 
obsługujący kredyty powinny zapewniać, 
aby podmioty obsługujące kredyty, osoby 
posiadające znaczny pakiet akcji 
w podmiocie obsługującym kredyty lub 
wchodzące w skład zarządu dostawcy 
usług były nienotowane w rejestrach 
policyjnych w związku z poważnymi 
przestępstwami związanymi 
z przestępstwami przeciwko mieniu, 
przestępstwami związanymi z działalnością 
finansową lub z przestępstwami przeciwko 
integralności cielesnej oraz aby miały 
dobrą reputację. Podobnie osoby te, a także 
podmiot obsługujący kredyty nie powinny 
być objęte postępowaniem upadłościowym 
lub nie powinny na nich ciążyć uprzednie 
orzeczenia o upadłości, chyba że zostali 
oczyszczeni z zarzutów zgodnie z prawem 
krajowym. Ponadto w celu zapewnienia 
zgodności z ochroną dłużnika, a także 
z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych konieczne jest stosowanie 
wymogu, aby ustanowiono odpowiednie 
zasady zarządzania i mechanizmy kontroli 
wewnętrznej oraz dokumentowanie 
i rozpatrywanie skarg i aby podlegały one 
nadzorowi. Ponadto podmioty obsługujące 
kredyty powinny być zobowiązane do 
uczciwego działania z należytym 
uwzględnieniem sytuacji finansowej 
kredytobiorców. Oprócz tego podczas 
współpracy z kredytobiorcami podmioty 
obsługujące kredyty powinny stosować się 
do minimalnych wspólnych norm UE 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie i 
transponowanych przez państwa 
członkowskie. W przypadkach, gdy na 
poziomie krajowym dostępne są usługi 
doradztwa w zakresie zadłużenia 
ułatwiające spłatę zadłużenia, podmioty 
obsługujące kredyty są zobowiązane 
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skierować kredytobiorców do podmiotów 
świadczących takie usługi.

Or. en

Poprawka 248
Frances Fitzgerald

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Nabywcy kredytów powinni także 
mieć obowiązek uzyskania zezwolenia na 
świadczenie usług związanych z obsługą 
kredytów w całej Unii w celu zapewnienia, 
by podmioty posiadające tytuł prawny do 
kredytu udzielonego na mocy umowy o 
kredyt podlegały regulacjom właściwych 
organów oraz jednolitemu i 
zharmonizowanemu zestawowi 
warunków, który właściwe organy 
powinny stosować w proporcjonalny 
sposób. Warunki przyznawania i 
utrzymywania zezwolenia dla nabywców 
kredytów powinny być takie same jak dla 
podmiotów obsługujących kredyty. 
Nabywcy kredytów powinni być 
zobowiązani do uczciwego działania 
z należytym uwzględnieniem sytuacji 
finansowej kredytobiorców. 
W przypadkach gdy na poziomie 
krajowym dostępne są usługi doradztwa 
w zakresie zadłużenia ułatwiające spłatę 
zadłużenia, nabywcy kredytów powinni 
rozważyć skierowanie kredytobiorców do 
podmiotów świadczących takie usługi.

Or. en

Poprawka 249
Frances Fitzgerald

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W celu uniknięcia długotrwałych 
procedur i niepewności konieczne jest 
określenie wymogów dotyczących 
informacji, które wnioskodawcy muszą 
przedłożyć, a także rozsądnych terminów 
na wydanie zezwolenia i okoliczności 
uzasadniających cofnięcie zezwolenia. 
W przypadku gdy władze cofają 
zezwolenie udzielone podmiotowi 
obsługującemu kredyty, który świadczy 
usługi w zakresie obsługi kredytów 
w innych państwach członkowskich, 
należy poinformować właściwe organy 
w przyjmującym państwie członkowskim. 
Podobnie w każdym państwie 
członkowskim należy ustanowić aktualny 
internetowy rejestr publiczny, aby 
zapewnić przejrzystość w odniesieniu do 
liczby i tożsamości posiadających 
zezwolenie podmiotów obsługujących 
kredyty.

(25) W celu uniknięcia długotrwałych 
procedur i niepewności konieczne jest 
określenie wymogów dotyczących 
informacji, które wnioskodawcy muszą 
przedłożyć, a także rozsądnych terminów 
na wydanie zezwolenia i okoliczności 
uzasadniających cofnięcie zezwolenia. 
W przypadku gdy władze cofają 
zezwolenie udzielone podmiotowi 
obsługującemu kredyty lub nabywcy 
kredytów, który świadczy usługi 
w zakresie obsługi kredytów w innych 
państwach członkowskich, należy 
poinformować właściwe organy 
w przyjmującym państwie członkowskim. 
Podobnie w każdym państwie 
członkowskim należy ustanowić aktualny 
internetowy rejestr publiczny, aby 
zapewnić przejrzystość w odniesieniu do 
liczby i tożsamości posiadających 
zezwolenie podmiotów obsługujących 
kredyty i nabywców kredytów.

Or. en

Poprawka 250
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Istotnym warunkiem koniecznym 
do podjęcia przedmiotowej działalności 
przez nabywców kredytów i podmioty 
obsługujące kredyty powinno być 
posiadanie przez nich dostępu do 
wszystkich istotnych informacji, 
w związku z czym państwa członkowskie 
powinny zapewnić taką możliwość, nie 
naruszając zarazem unijnych i krajowych 
przepisów dotyczących ochrony danych.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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Or. en

Poprawka 251
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Jeżeli instytucja kredytowa 
przenosi umowę o kredyt, wówczas 
instytucja ta powinna być zobowiązana do 
poinformowania organu nadzoru i organu 
właściwego w zakresie nadzoru nad 
zgodnością z niniejszą dyrektywą, którym 
podlega, o głównych cechach 
przeniesionego portfela kredytowego oraz 
tożsamości nabywcy, a także, 
w stosownych przypadkach, jego 
przedstawiciela w Unii. Taki właściwy 
organ powinien być zobowiązany do 
przekazania otrzymanych informacji 
organom właściwym do sprawowania 
nadzoru nad nabywcą kredytu oraz 
właściwemu organowi w państwie, 
w którym znajduje się siedziba 
kredytobiorcy. Tego rodzaju wymogi 
w zakresie przejrzystości umożliwiają 
zharmonizowane i skuteczne 
monitorowanie przenoszenia umów 
o kredyt na terytorium Unii.

(31) Jeżeli instytucja kredytowa 
przenosi umowę o kredyt, wówczas 
instytucja ta powinna być zobowiązana do 
poinformowania – raz na kwartał oraz 
w ujęciu zbiorczym – organu nadzoru 
i organu właściwego w zakresie nadzoru 
nad zgodnością z niniejszą dyrektywą, 
którym podlega, przynajmniej 
o zagregowanym saldzie należności 
przeniesionego portfela kredytowego, a 
także o liczbie i wielkości zawartych w nim 
kredytów oraz o tym, czy zawiera on 
umowy zawarte z konsumentami. 
W odniesieniu do każdego portfela 
przeniesionego w drodze jednej transakcji 
informacje powinny obejmować 
identyfikator podmiotu prawnego lub, 
w przypadku braku takiego identyfikatora, 
tożsamość i adres nabywcy, a także, 
w stosownych przypadkach, jego 
przedstawiciela w Unii. Taki właściwy 
organ powinien być zobowiązany do 
przekazania otrzymanych informacji 
organom właściwym do sprawowania 
nadzoru nad nabywcą kredytu. Tego 
rodzaju wymogi w zakresie przejrzystości 
umożliwiają zharmonizowane i skuteczne 
monitorowanie przenoszenia umów 
o kredyt na terytorium Unii. Aby zapewnić 
zgodność z zasadą proporcjonalności, 
właściwe organy powinny, w celu 
uniknięcia powielania, uwzględnić 
informacje, które są już im dostępne za 
pośrednictwem innych środków, 
w szczególności informacje dotyczące 
instytucji kredytowych. Należy rozumieć, 
że za spełnienie wymogów powiadamiania 
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właściwych organów krajowych o portfelu 
kredytowym po przeniesieniu takiego 
portfela kredytowego do nabywcy kredytu 
odpowiada ten nabywca. Ponadto w 
przypadku transakcji sekurytyzacji, w 
których przewidywane są obowiązkowe 
formularze przejrzystości, należy unikać 
wszelkiej podwójnej sprawozdawczości 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 252
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W ramach planu działania 
przedstawionego przez Radę infrastruktura 
instytucji kredytowych w zakresie danych 
zostałaby wzmocniona przez ujednolicenie 
i normalizację danych dotyczących 
zagrożonych umów o kredyt. Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego opracował 
formularze dotyczące danych, obejmujące 
informacje na temat ekspozycji 
kredytowych w portfelu bankowym 
i umożliwiające potencjalnym nabywcom 
oszacowanie wartości umów o kredyt 
i przeprowadzenie analizy due diligence 
tych umów. Stosowanie takich formularzy 
w odniesieniu do umów o kredyt 
ograniczyłoby asymetrię informacyjną 
między potencjalnymi nabywcami 
a sprzedającymi umowy o kredyt, i tym 
samym przyczyniłoby się do rozwoju 
prawidłowo funkcjonujących rynków 
wtórnych w Unii. EUNB powinien zatem 
sporządzić wzory danych w formie 
wykonawczych standardów technicznych, 
a instytucje kredytowe powinny stosować 
te standardy, aby ułatwić wycenę 
sprzedawanych umów o kredyt.

(32) W ramach planu działania 
przedstawionego przez Radę infrastruktura 
instytucji kredytowych w zakresie danych 
zostałaby wzmocniona przez ujednolicenie 
i normalizację danych dotyczących 
zagrożonych umów o kredyt. Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego opracował 
formularze dotyczące danych, obejmujące 
informacje na temat ekspozycji 
kredytowych w portfelu bankowym 
i umożliwiające potencjalnym nabywcom 
oszacowanie wartości umów o kredyt 
i przeprowadzenie analizy due diligence 
tych umów. Stosowanie takich formularzy 
w odniesieniu do umów o kredyt 
ograniczyłoby asymetrię informacyjną 
między potencjalnymi nabywcami 
a sprzedającymi umowy o kredyt, i tym 
samym przyczyniłoby się do rozwoju 
prawidłowo funkcjonujących rynków 
wtórnych w Unii. EUNB powinien zatem 
sporządzić wzory danych w formie 
wykonawczych standardów technicznych 
dla instytucji kredytowych. Aby zachować 
zgodność z zasadą proporcjonalności, te 
obowiązki informacyjne powinny być 
stosowane do instytucji kredytowych w 
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sposób proporcjonalny, z uwzględnieniem 
ich wielkości i złożoności. Innych 
sprzedawców umów o kredyt powinno się 
zachęcać do stosowania tych standardów, 
aby ułatwić wycenę sprzedawanych umów 
o kredyt.

Or. en

Poprawka 253
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Zważywszy, że wycena portfela 
kredytów zagrożonych stanowi 
skomplikowany i złożony proces, 
faktycznymi nabywcami na rynkach 
wtórnych są inwestorzy profesjonalni. 
Często są nimi fundusze inwestycyjne, 
instytucje finansowe lub instytucje 
kredytowe. Inwestorzy ci nie tworzą 
nowego kredytu, tylko na własne ryzyko 
nabywają kredyt już istniejący, w związku 
z czym ich działanie nie wzbudza obaw 
związanych z zasadami ostrożnościowymi, 
a ich ewentualny wkład w ryzyko 
systemowe jest marginalny. Nie ma zatem 
powodów do tego, aby wobec tego rodzaju 
inwestorów stosować wymóg ubiegania się 
o zezwolenie lub aby określać szczególne 
warunki, na jakich mogą oni prowadzić 
tego rodzaju działalność. Ważne jest 
jednak, aby nadal miały zastosowanie 
unijne i krajowe zasady ochrony 
konsumentów, a kredytobiorcy nadal 
przysługiwały prawa nadane mu 
w pierwotnej umowie o kredyt.

(33) Zważywszy, że wycena portfela 
kredytów zagrożonych stanowi 
skomplikowany i złożony proces, 
faktycznymi nabywcami na rynkach 
wtórnych są inwestorzy profesjonalni. 
Często są nimi fundusze inwestycyjne, 
instytucje finansowe lub instytucje 
kredytowe. Inwestorzy ci nie tworzą 
nowego kredytu, tylko na własne ryzyko 
nabywają kredyt już istniejący, w związku 
z czym ich działanie nie wzbudza obaw 
związanych z zasadami ostrożnościowymi, 
a ich ewentualny wkład w ryzyko 
systemowe jest marginalny. Nie ma zatem 
powodów do tego, aby wobec tego rodzaju 
inwestorów stosować wymóg ubiegania się 
o zezwolenie lub aby określać szczególne 
warunki, na jakich mogą oni prowadzić 
tego rodzaju działalność. Ważne jest 
jednak, aby nadal miały zastosowanie 
unijne i krajowe zasady ochrony 
konsumentów, a kredytobiorcy nadal 
przysługiwały prawa nadane mu 
w pierwotnej umowie o kredyt. Nabywcy 
kredytów, którzy nie są instytucjami 
kredytowymi, lecz mimo to podlegają 
regulacjom i nadzorowi ze strony 
właściwego organu państwa 
członkowskiego, mogą jednak w pewnych 
przypadkach udzielić nowego kredytu 
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kredytobiorcom biznesowym w ramach 
rozsądnych środków w zakresie 
odzyskiwania.

Or. en

Poprawka 254
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Udział nabywców kredytów 
z państw trzecich może utrudniać 
konsumentowi z Unii powoływanie się na 
prawa przysługujące mu na mocy prawa 
Unii, a organom krajowym – nadzorowanie 
wykonania umowy o kredyt. Ponadto 
instytucje kredytowe mogą być niechętne 
przenoszeniu takich umów o kredyt na 
rzecz nabywców kredytów z państw 
trzecich ze względu na wiążące się z tym 
ryzyko utraty reputacji. Nałożenie na 
przedstawicieli nabywców kredytu 
konsumenckiego z państw trzecich 
obowiązku wyznaczenia instytucji 
kredytowej lub podmiotu obsługującego 
kredyty posiadających zezwolenie w Unii 
na obsługę umowy o kredyt zapewnia 
utrzymanie tych samych standardów 
w zakresie praw konsumentów po 
przeniesieniu umowy o kredyt. Podmiot 
obsługujący kredyty ma obowiązek 
przestrzegać mające zastosowanie prawo 
unijne i krajowe, a organom krajowym 
w poszczególnych państwach 
członkowskich należy nadać uprawnienia 
konieczne do skutecznego nadzoru 
działalności prowadzonej przez taki 
podmiot.

(34) Udział nabywców kredytów 
z państw trzecich może utrudniać 
konsumentowi z Unii powoływanie się na 
prawa przysługujące mu na mocy prawa 
Unii, a organom krajowym – nadzorowanie 
wykonania umowy o kredyt. Ponadto 
instytucje kredytowe mogą być niechętne 
przenoszeniu takich umów o kredyt na 
rzecz nabywców kredytów z państw 
trzecich ze względu na wiążące się z tym 
ryzyko utraty reputacji. W rezultacie 
zarówno nabywcy kredytu, jak i podmioty 
obsługujące kredyty działające w Unii 
muszą być zobowiązane do uzyskania 
zezwolenia w Unii, by zapewnić 
utrzymanie tych samych standardów 
w zakresie praw konsumentów po 
przeniesieniu umowy o kredyt. Nabywca 
kredytu i podmiot obsługujący kredyty 
mają obowiązek przestrzegać mającego 
zastosowanie prawa unijnego i krajowego, 
a organom krajowym w poszczególnych 
państwach członkowskich należy nadać 
uprawnienia konieczne do skutecznego 
nadzoru działalności prowadzonej przez 
takie podmioty.

Or. en
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Poprawka 255
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Nabywcy kredytów zazwyczaj 
stosują krótkoterminowy model 
biznesowy, który polega na kupowaniu 
zagrożonego długu po znacznie niższej 
cenie oraz jak najszybszym pozyskaniu 
odnośnego składnika aktywów. Ponieważ 
to nabywca kredytu podejmuje kluczowe 
decyzje dotyczące kredytu zagrożonego, 
w tym ustalenia oprocentowania, 
ewentualnej restrukturyzacji kredytu oraz 
wyegzekwowania kredytu, kluczowe 
znaczenie ma, aby nabywca kredytu – 
a nie tylko podmiot obsługujący kredyty, 
który pełni funkcję pośrednika – uzyskał 
zezwolenie i podlegał regulacji w Unii, 
a także podlegał nadzorowi, czynnościom 
dochodzeniowym i sankcjom nakładanym 
przez właściwe organy krajowe w państwie 
członkowskim, w którym działa.

Or. en

Poprawka 256
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) W przypadku gdy nabywca kredytu 
zarządza prawami i obowiązkami 
związanymi z prawami kredytodawcy 
wynikającymi z umowy o kredyt lub 
z samą umową o kredyt lub egzekwuje te 
prawa lub obowiązki, uznaje się go za 
podmiot obsługujący kredyty i powinien w 
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związku z tym uzyskać zezwolenie na 
podstawie przepisów ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 257
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Bez uszczerbku dla obowiązków 
przedumownych przewidzianych 
w dyrektywie 2014/17/UE, dyrektywie 
2008/48/WE i dyrektywie 93/13/EWG oraz 
w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów konsumentowi 
należy przedstawić – w odpowiednim 
czasie i przed wprowadzeniem 
jakichkolwiek zmian w warunkach umowy 
o kredyt – przejrzysty i pełny wykaz 
wszystkich takich zmian, terminy ich 
wdrożenia i niezbędne szczegóły oraz 
nazwę i adres organu krajowego, do 
którego konsument może wnieść skargę.

(52) Bez uszczerbku dla obowiązków 
przedumownych przewidzianych 
w dyrektywie 2014/17/UE, dyrektywie 
2008/48/WE i dyrektywie 93/13/EWG oraz 
w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów konsumentowi 
należy przedstawić – w odpowiednim 
czasie i przed wprowadzeniem 
jakichkolwiek istotnych zmian 
w warunkach umowy o kredyt – 
przejrzysty i pełny wykaz wszystkich 
takich zmian, terminy ich wdrożenia 
i niezbędne szczegóły oraz nazwę i adres 
organu krajowego, do którego konsument 
może wnieść skargę.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć nieproporcjonalnego obciążenia administracyjnego, obowiązek informacyjny 
powinien mieć zastosowanie tylko w przypadku istotnych zmian.

Poprawka 258
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(53a) Aby uzyskać wystarczający poziom 
ochrony kredytobiorcy oraz wyeliminować 
nieuczciwe praktyki w zakresie 
odzyskiwania długów, zharmonizowane 
uregulowania UE powinny zapewniać, by 
kredytobiorcy nigdy nie byli obciążani 
kosztami i wynagrodzeniem podmiotów 
obsługujących kredyty.

Or. en

Poprawka 259
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54a) Państwa członkowskie zapewniają, 
by zakazane były zachowania lub 
praktyki, które z dużym 
prawdopodobieństwem mogą negatywnie 
wpłynąć na prywatność lub godność 
ludzką kredytobiorców, lub które z dużym 
prawdopodobieństwem mogą wprowadzić 
ich w błąd. Praktyki, które można uznać 
za nękanie, obejmują wysyłanie 
nadmiernej liczby monitów, stosowanie 
zastraszającego języka, stosowanie 
piętnujących kopert, odwiedzanie 
kredytobiorcy w godzinach pracy lub w 
miejscu pracy, bądź kontaktowanie się z 
jego współpracownikami lub członkami 
rodziny. Praktyki te mogą pogorszyć 
sytuację kredytobiorcy, powodując 
ewentualną utratę zatrudnienia i 
ograniczając jego zdolność do spłaty 
długu.

Or. en

Poprawka 260
Evelyn Regner, Joachim Schuster
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy i wymogi dotyczące:

Niniejsza dyrektywa odnosi się do 
kredytów zagrożonych z wyjątkiem umów 
o kredyt zabezpieczony i niezabezpieczony 
zawartych między kredytodawcami i 
konsumentami w rozumieniu art. 3 lit. a) 
dyrektywy 2008/48/WE. Niniejsza 
dyrektywa ustanawia wspólne ramy 
i wymogi dotyczące:

Or. de

Uzasadnienie

Ze względów ochrony konsumentów rynek wtórny kredytów konsumenckich nie jest pożądany 
i dlatego trzeba go odrzucić, ponieważ należy oczekiwać, że sprzedaż wierzytelności 
faktycznie wpłynie bardzo niekorzystnie na pozycję umowną konsumentów.

Poprawka 261
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy i wymogi dotyczące:

Niniejsza dyrektywa odnosi się do 
zagrożonych umów o kredyt oraz 
ustanawia wspólne ramy i wymogi 
dotyczące:

Or. en

Uzasadnienie

(Ta zmiana stosuje się do całości rozpatrywanego tekstu ustawodawczego.)

Poprawka 262
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podmiotów obsługujących kredyty, 
działających w imieniu instytucji 
kredytowej lub nabywcy kredytu 
w związku z umową o kredyt sporządzoną 
przez instytucję kredytową lub przez jej 
jednostki zależne;

a) podmiotów obsługujących kredyty 
zajmujących się prawami kredytodawców 
wynikającymi z umowy o kredyt lub samą 
umową o kredyt sporządzoną przez 
instytucję kredytową, jej jednostki zależne 
z siedzibą w Unii lub innych 
kredytodawców, które są kredytodawcami 
lub działają w imieniu nabywcy kredytu 
lub instytucji kredytowej;

Or. en

Poprawka 263
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podmiotów obsługujących kredyty, 
działających w imieniu instytucji 
kredytowej lub nabywcy kredytu 
w związku z umową o kredyt sporządzoną 
przez instytucję kredytową lub przez jej 
jednostki zależne;

a) podmiotów obsługujących kredyty, 
zajmujących się prawami kredytodawców 
wynikającymi z zagrożonej umowy 
o kredyt lub samą zagrożoną umową 
o kredyt sporządzoną przez instytucję 
kredytową z siedzibą w Unii, które 
działają w imieniu instytucji kredytowej 
lub nabywcy kredytu;

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podmiotów obsługujących kredyty, 
działających w imieniu instytucji 

a) podmiotów obsługujących kredyty, 
działających w imieniu instytucji 
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kredytowej lub nabywcy kredytu 
w związku z umową o kredyt sporządzoną 
przez instytucję kredytową lub przez jej 
jednostki zależne;

kredytowej lub nabywcy kredytu 
w związku z zagrożoną umową o kredyt 
sporządzoną przez instytucję kredytową z 
siedzibą w Unii;

Or. en

Poprawka 265
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nabywców kredytów kupujących 
umowę o kredyt sporządzoną przez 
instytucję kredytową lub przez jej jednostki 
zależne;

b) nabywców kredytów kupujących 
prawa kredytodawcy wynikające z umowy 
o kredyt lub samą umowę o kredyt 
sporządzoną przez instytucję kredytową, 
jej jednostki zależne z siedzibą w Unii lub 
innych kredytodawców;

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nabywców kredytów kupujących 
umowę o kredyt sporządzoną przez 
instytucję kredytową lub przez jej 
jednostki zależne;

b) nabywców kredytów kupujących 
zagrożoną umowę o kredyt sporządzoną 
przez instytucję kredytową z siedzibą w 
Unii;

Or. en

Poprawka 267
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dodatkowego wspólnego 
mechanizmu przyspieszonej egzekucji 
z zabezpieczenia na drodze pozasądowej 
w odniesieniu do umów o kredyt 
zabezpieczony, do celów których 
ustanowiono zabezpieczenie, zawieranych 
między kredytodawcami 
a kredytobiorcami biznesowymi.

skreśla się

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dodatkowego wspólnego 
mechanizmu przyspieszonej egzekucji 
z zabezpieczenia na drodze pozasądowej 
w odniesieniu do umów o kredyt 
zabezpieczony, do celów których 
ustanowiono zabezpieczenie, zawieranych 
między kredytodawcami 
a kredytobiorcami biznesowymi.

skreśla się

Or. en

Poprawka 269
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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ca) kredytodawców przed 
przeniesieniem praw kredytodawców 
wynikających z umowy o kredyt lub samej 
umowy o kredyt.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa odnosi się wyłącznie 
do zagrożonych umów o kredyt. 
Kredytodawcy nie są uprawnieni do 
przeniesienia na osoby trzecie 
niezagrożonych umów o kredyt zawartych 
z konsumentami.

Or. en

Uzasadnienie

Fakt, że dyrektywa odnosi się wyłącznie do zagrożonych umów o kredyt, jest wspomniany w 
uzasadnieniu i motywach. Nie zostało to jednak określone w przedmiocie (art. 1) i zakresie 
stosowania (art. 2) dyrektywy. Dla zachowania jasności i w celu uniknięcia wszelkich 
niezamierzonych konsekwencji należy wyraźnie stwierdzić, że proponowana dyrektywa odnosi 
się wyłącznie do zagrożonych umów o kredyt. Oznacza to także, że kredytodawcy nie powinni 
mieć możliwości sprzedaży osobom trzecim niezagrożonych umów o kredyt.

Poprawka 271
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa odnosi się do 
zagrożonych umów o kredyt. 
Kredytodawcy nie są uprawnieni do 
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przeniesienia na osoby trzecie 
niezagrożonych umów o kredyt zawartych 
z konsumentami.

Or. en

Poprawka 272
Stéphanie Yon-Courtin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa odnosi się do 
zagrożonych umów o kredyt. 
Kredytodawcy nie są uprawnieni do 
przeniesienia na osoby trzecie 
niezagrożonych umów o kredyt zawartych 
z konsumentami.

Or. en

Uzasadnienie

Fakt, że dyrektywa odnosi się wyłącznie do zagrożonych umów o kredyt, jest wspomniany w 
uzasadnieniu i motywach. Nie zostało to jednak określone w przedmiocie (art. 1) i zakresie 
stosowania (art. 2) dyrektywy. Dla zachowania jasności i w celu uniknięcia wszelkich 
niezamierzonych konsekwencji należy wyraźnie stwierdzić, że proponowana dyrektywa odnosi 
się wyłącznie do zagrożonych umów o kredyt. Oznacza to także, że kredytodawcy nie powinni 
mieć możliwości sprzedaży osobom trzecim niezagrożonych umów o kredyt.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kredytodawcy nie są uprawnieni do 
przeniesienia na osoby trzecie 
niezagrożonych umów o kredyt zawartych 
z konsumentami.
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Or. en

Uzasadnienie

(Ta zmiana stosuje się do całości rozpatrywanego tekstu ustawodawczego.)

Poprawka 274
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podmiotu obsługującego kredyty 
w związku z umową o kredyt sporządzoną 
przez instytucję kredytową z siedzibą 
w Unii lub przez jej jednostki zależne 
z siedzibą w Unii, który to podmiot działa 
w imieniu kredytodawcy zgodnie 
z mającym zastosowanie prawem unijnym 
lub krajowym;

a) podmiotów obsługujących prawa 
kredytodawcy wynikające z umowy 
o kredyt lub samą umowę o kredyt, 
działających w imieniu kredytodawcy 
zgodnie z mającym zastosowanie prawem 
unijnym lub krajowym;

Or. en

Poprawka 275
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nabywcy kredytu w związku 
z umową o kredyt sporządzoną przez 
instytucję kredytową z siedzibą w Unii lub 
przez jej jednostki zależne z siedzibą 
w Unii, w odniesieniu do której to umowy 
nabywca kredytu przejmuje wynikające 
z niej zobowiązania kredytodawcy zgodnie 
z mającym zastosowanie prawem unijnym 
i krajowym.

b) nabywców praw kredytodawcy 
wynikających z umowy o kredyt lub 
nabywców samej umowy o kredyt, 
w odniesieniu do której nabywca kredytu 
przejmuje wynikające z niej zobowiązania 
kredytodawcy zgodnie z mającym 
zastosowanie prawem unijnym i krajowym.
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Or. en

Poprawka 276
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Art. 3, 23–33 i 39–43 niniejszej 
dyrektywy mają zastosowanie do umów 
o kredyt zabezpieczony zawartych między 
kredytodawcami a kredytobiorcami 
biznesowymi i zabezpieczonych 
dowolnymi nieruchomościami i rzeczami 
ruchomymi, które stanowią własność 
danego kredytobiorcy biznesowego i które 
zostały ustanowione jako zabezpieczenie 
na rzecz kredytodawcy w celu 
zagwarantowania spłaty należności 
wynikających z zawartej umowy o kredyt 
zabezpieczony.

skreśla się

Or. en

Poprawka 277
Stasys Jakeliūnas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do umów o kredyt zawartych 
między kredytodawcami 
a kredytobiorcami będącymi 
konsumentami i zabezpieczonych 
nieruchomością mieszkalną będącą 
głównym miejscem zamieszkania 
kredytobiorcy. 

Or. en
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Uzasadnienie

Wzięcie kredytu hipotecznego stanowi jedną z najważniejszych i najbardziej ryzykownych 
decyzji. Ceny aktywów osiągnęły wysoki poziom, co może skutkować trudną sytuacją 
finansową kredytobiorców, w szczególności w powiązaniu ze wzrostem stóp procentowych. 
Włączenie takich umów o kredyt do zakresu jednolitego rynku wtórnego kredytów 
zagrożonych naraziłoby kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji na działania 
nabywców kredytów i podmiotów obsługujących kredyty ustanowionych, regulowanych i 
nadzorowanych za granicą. Oznacza to większe ryzyko nieuczciwego traktowania oraz 
egzekucji z nieruchomości przez te osoby trzecie.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do zagrożonych umów o 
kredyt konsumencki. Kredytodawcy nie są 
uprawnieni do przeniesienia na osoby 
trzecie niezagrożonych umów o kredyt 
zawartych z konsumentami.

Or. en

Poprawka 279
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie wywiera 
wpływu na ochronę przyznaną 
konsumentom na podstawie dyrektywy 
2014/17/UE, dyrektywy 2008/48/WE, 
dyrektywy Rady 93/13/EWG oraz 
przepisów krajowych transponujących te 
dyrektywy, jeżeli chodzi o umowy o kredyt 
objęte zakresem stosowania niniejszej 

3. W odniesieniu do umów o kredyt 
podlegających zakresowi niniejszej 
dyrektywy niniejsza dyrektywa nie 
wywiera wpływu ani na zasady prawa 
umów bądź zasady prawa cywilnego 
określone w prawie krajowym 
w odniesieniu do przenoszenia praw 
kredytodawcy wynikających z umowy 
o kredyt lub samej umowy o kredyt, ani na 



PE645.006v01-00 56/169 AM\1195240PL.docx

PL

dyrektywy. ochronę przyznaną konsumentom lub 
kredytobiorcom w szczególności na 
podstawie rozporządzenia (UE) 
nr 1215/2012, rozporządzenia (WE) 
nr 593/2008, dyrektywy 2014/17/UE, 
dyrektywy 2008/48/WE, dyrektywy Rady 
93/13/WE oraz przepisów krajowych 
transponujących te dyrektywy i 
rozporządzenia lub innego właściwego 
prawa Unii i przepisów krajowych 
w dziedzinie ochrony konsumentów.

Or. en

Poprawka 280
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejsza dyrektywa nie wywiera 
wpływu na [istniejące] ograniczenia 
w przepisach krajowych państw 
członkowskich, dotyczące przeniesienia 
praw kredytodawcy wynikających 
z zagrożonej umowy o kredyt, która nie 
jest przeterminowana lub jest 
przeterminowana o mniej niż 90 dni lub 
która nie została rozwiązana zgodnie z 
krajowym prawem cywilnym, lub 
przeniesienia praw kredytodawcy 
wynikających z tego rodzaju zagrożonej 
umowy o kredyt.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejsza dyrektywa nie wywiera 
wpływu na ograniczenia w przepisach 
krajowych państw członkowskich, 
dotyczące przeniesienia praw 
kredytodawcy wynikających z zagrożonej 
umowy o kredyt, która nie jest 
przeterminowana lub jest 
przeterminowana o mniej niż 90 dni lub 
która nie została rozwiązana zgodnie z 
krajowym prawem cywilnym, lub 
przeniesienia tego rodzaju zagrożonej 
umowy o kredyt.

Or. en

Uzasadnienie

Identyczny z art. 2 ust. 3a tekstu Rady (7344/19 ADD 1) oraz art. 2 ust. 3a nieoficjalnego 
tekstu kompromisowego Komisji ECON z marca 2019 r.

Poprawka 282
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejsza dyrektywa nie wywiera 
wpływu na wymogi zawarte w przepisach 
krajowych państw członkowskich 
dotyczące obsługi praw kredytodawcy 
wynikających z umowy o kredyt lub samej 
umowy o kredyt, gdy nabywca kredytu jest 
jednostką specjalnego przeznaczenia do 
celów sekurytyzacji, zgodnie z definicją w 
art. 2 pkt 2 rozporządzenia (UE) 
2017/2402.

Or. en

Poprawka 283



PE645.006v01-00 58/169 AM\1195240PL.docx

PL

Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Niniejsza dyrektywa nie wywiera 
wpływu na wymogi zawarte w przepisach 
krajowych państw członkowskich 
dotyczące obsługi praw kredytodawcy 
wynikających z umowy o kredyt lub samej 
umowy o kredyt, gdy nabywca kredytu jest 
jednostką specjalnego przeznaczenia do 
celów sekurytyzacji, zgodnie z definicją w 
art. 2 pkt 2 rozporządzenia (UE) 
2017/2402.

Or. en

Poprawka 284
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Art. 3–22 i 34–43 niniejszej 
dyrektywy nie mają zastosowania do:

skreśla się

a) obsługi umowy o kredyt prowadzonej 
przez instytucję kredytową z siedzibą 
w Unii lub przez jej jednostki zależne 
z siedzibą w Unii;
b) obsługi umowy o kredyt, która nie 
została sporządzona przez instytucję 
kredytową z siedzibą w Unii lub przez jej 
jednostki zależne z siedzibą w Unii, 
z wyjątkiem sytuacji, w której sporządzona 
umowa o kredyt zostaje zastąpiona umową 
o kredyt sporządzoną przez taką instytucję 
lub przez jej jednostki zależne;
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c) zakupu umowy o kredyt przez instytucję 
kredytową z siedzibą w Unii lub przez jej 
jednostki zależne z siedzibą w Unii;
d) przenoszenia umów o kredyt, które 
miało miejsce przed dniem, o którym 
mowa w art. 41 ust. 2 akapit drugi.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obsługi umowy o kredyt 
prowadzonej przez instytucję kredytową 
z siedzibą w Unii lub przez jej jednostki 
zależne z siedzibą w Unii;

a) obsługi umowy o kredyt 
prowadzonej przez instytucję kredytową 
z siedzibą w Unii lub przez jej jednostki 
zależne z siedzibą w Unii, ZAFI 
zdefiniowanego w art. 4 ust. 1 lit. b) 
dyrektywy 2011/61/UE, spółkę 
zarządzającą zdefiniowaną w art. 2 ust. 1 
lit. b) dyrektywy 2009/65/WE lub firmę 
inwestycyjną zdefiniowaną w art. 4 ust. 1 
pkt 1 dyrektywy 2014/65/UE;

Or. en

Poprawka 286
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zakupu umowy o kredyt przez 
instytucję kredytową lub instytucję 
niekredytową, która uczestniczyła 
w procederze unikania opodatkowania lub 
uchylania się od opodatkowania 
w którymkolwiek z państw członkowskich 
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UE;

Or. en

Poprawka 287
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przenoszenia umów o kredyt, które 
miało miejsce przed dniem, o którym 
mowa w art. 41 ust. 2 akapit drugi.

d) przenoszenia praw kredytodawcy 
lub samej umowy o kredyt, które miało 
miejsce przed dniem, o którym mowa 
w art. 41 ust. 2 akapit drugi.

Or. en

Poprawka 288
Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą 
wyłączyć ze stosowania niniejszej 
dyrektywy obsługę praw kredytodawcy 
wynikających z umowy o kredyt lub samej 
umowy o kredyt, prowadzoną pod 
nadzorem poszczególnych państw 
członkowskich przez przedstawicieli 
zawodu prawniczego, na przykład przez 
notariuszy i komorników zdefiniowanych 
na mocy prawa krajowego lub prawników 
zdefiniowanych w art. 1 ust. 2 lit. a) 
dyrektywy 98/5/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady36a, przy 
wykonywaniu działań, o których mowa 
w art. 3 ust. 9 niniejszej dyrektywy, 
w ramach ich działalności zawodowej.

Or. en
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Poprawka 289
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Art. 5, 6 i 7 niniejszej dyrektywy 
nie mają zastosowania do instytucji 
kredytowych ani do ich jednostek 
zależnych z siedzibą w Unii. Podczas 
transpozycji przepisów niniejszej 
dyrektywy państwa członkowskie unikają 
wszelkiego powielania wymogów dla 
instytucji kredytowych określonych 
w dyrektywie 2014/17/UE, dyrektywie 
2008/48/WE i dyrektywie 2013/36/WE.

Or. en

Poprawka 290
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Art. 3, 23–33 i 34–43 niniejszej 
dyrektywy nie mają zastosowania do:

skreśla się

a) umów o kredyt zabezpieczony 
zawartych między kredytodawcami 
a kredytobiorcami będącymi 
konsumentami zgodnie z definicją 
zawartą w art. 3 lit. a) dyrektywy 
2008/48/WE;
b) umów o kredyt zabezpieczony 
zawartych między kredytodawcami 
a kredytobiorcami biznesowymi będącymi 
organizacją niedochodową;
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c) umów o kredyt zabezpieczony 
zawartych między kredytodawcami 
a kredytobiorcami biznesowymi, jeżeli 
przedstawione zabezpieczenia należą do 
następujących kategorii:
(i) uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń 
finansowych zgodnie z definicją zawartą 
w art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 
2002/47/WE37;
(ii) nieruchomość mieszkalna stanowiąca 
główne miejsce zamieszkania 
kredytobiorcy biznesowego.
_________________
37 Dyrektywa 2002/47/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 
2002 r. w sprawie uzgodnień dotyczących 
zabezpieczeń finansowych (Dz.U. L 168 
z 27.6.2002, s. 43).

Or. en

Poprawka 291
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umów o kredyt zabezpieczony 
zawartych między kredytodawcami 
a kredytobiorcami będącymi 
konsumentami zgodnie z definicją 
zawartą w art. 3 lit. a) dyrektywy 
2008/48/WE;

skreśla się

Or. de

Uzasadnienie

Ze względów ochrony konsumentów rynek wtórny kredytów konsumenckich (sprzedaż 
wierzytelności kredytów zagrożonych) nie jest pożądany i dlatego trzeba go odrzucić, 
ponieważ należy oczekiwać, że sprzedaż wierzytelności faktycznie wpłynie bardzo 
niekorzystnie na pozycję umowną konsumentów.
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Poprawka 292
Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Art. 4 do art. 15 ust. 1, art. 16–22 
i 34–37 niniejszej dyrektywy nie mają 
zastosowania do:
a) kredytów niezagrożonych oraz
b) kredytów konsorcjalnych.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „kredytobiorca” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, która zawarła umowę 
o kredyt z kredytodawcą;

3) „kredytobiorca” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną inną niż konsument, 
która zawarła umowę o kredyt 
z kredytodawcą;

Or. en

Poprawka 294
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) „kredytobiorca mający trudności 
płatnicze” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która zawarła umowę o kredyt, 
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która to umowa została zaklasyfikowana 
lub prawdopodobnie zostanie 
zaklasyfikowana jako zagrożona 
w rozumieniu pkt 9a;

Or. en

Poprawka 295
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „umowa o kredyt” oznacza umowę 
w postaci, w której została pierwotnie 
sporządzona, zmieniona lub zastąpiona, na 
mocy której kredytodawca udziela kredytu 
lub daje przyrzeczenie udzielenia kredytu 
w formie płatności odroczonej, pożyczki 
lub innej podobnej usługi finansowej;

5) „umowa o kredyt” oznacza umowę 
zawartą przez instytucję kredytową lub 
innego kredytodawcę w postaci, w której 
została pierwotnie sporządzona, zmieniona 
lub zastąpiona, na mocy której 
kredytodawca udziela kredytu lub daje 
przyrzeczenie udzielenia kredytu w formie 
płatności odroczonej, pożyczki lub innej 
podobnej usługi finansowej;

Or. en

Poprawka 296
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „nabywca kredytu” oznacza 
dowolną osobę fizyczną lub prawną inną 
niż instytucja kredytowa lub jednostka 
zależna instytucji kredytowej, która to 
osoba nabywa umowę o kredyt w ramach 
wykonywanej przez siebie działalności 
handlowej, gospodarczej lub zawodowej;

7) „nabywca kredytu” oznacza 
dowolną osobę fizyczną lub prawną, która 
nabywa umowę o kredyt w ramach 
wykonywanej przez siebie działalności 
handlowej, gospodarczej lub zawodowej;
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Or. en

Poprawka 297
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) „podmiot obsługujący kredyty” 
oznacza osobę prawną, która w toku 
wykonywanej przez siebie działalności 
zarządza prawami i obowiązkami 
związanymi z prawami kredytodawcy 
wynikającymi z zagrożonej umowy 
o kredyt lub z samą zagrożoną umową 
o kredyt lub egzekwuje te prawa lub 
obowiązki w imieniu kredytodawcy lub we 
własnym imieniu oraz wykonuje co 
najmniej jedną lub kilka następujących 
czynności:
(i) ściąganie lub odzyskiwanie od 
kredytobiorcy należnych płatności 
związanych z prawami kredytodawcy 
wynikającymi z umowy o kredyt lub 
z samą umową o kredyt, w przypadku gdy 
czynność ta nie jest usługą płatniczą 
zdefiniowaną w załączniku I do dyrektywy 
2015/2366, zgodnie z prawem krajowym;
(ii) renegocjowanie, zgodnie z wymogami 
określonymi w prawie krajowym, 
warunków związanych z prawami 
kredytodawcy wynikającymi z umowy 
o kredyt lub z samą umową o kredyt 
z kredytobiorcami zgodnie z instrukcjami 
wydanymi przez kredytodawcę, 
w przypadku gdy nie jest on pośrednikiem 
kredytowym zdefiniowanym w art. 4 pkt 5 
dyrektywy 2014/17/UE lub art. 3 lit. f) 
dyrektywy 2008/48/WE;
(iii) zarządzanie wszelkimi skargami 
odnoszącymi się do praw kredytodawcy 
wynikających z umowy o kredyt lub do 
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samej umowy o kredyt;
(iv) informowanie kredytobiorcy 
o wszelkich zmianach stóp procentowych, 
opłat lub płatności należnych w związku 
z prawami kredytodawcy wynikającymi 
z umowy o kredyt lub z samą umową 
o kredyt.

Or. en

Poprawka 298
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „podmiot obsługujący kredyty” 
oznacza dowolną osobę fizyczną lub 
prawną inną niż instytucja kredytowa lub 
jej jednostki zależne, która to osoba 
wykonuje co najmniej jedno 
z następujących działań w imieniu 
kredytodawcy:

skreśla się

a) monitoruje wykonanie umowy o kredyt;
b) gromadzi informacje na temat statusu 
umowy o kredyt, kredytobiorcy 
i ewentualnego zabezpieczenia 
ustanowionego do celów zabezpieczenia 
danej umowy o kredyt oraz zarządza tymi 
informacjami;
c) informuje kredytobiorcę o wszelkich 
zmianach stóp procentowych, opłat lub 
płatności należnych na podstawie umowy 
o kredyt;
d) egzekwuje prawa i obowiązki 
wynikające z umowy o kredyt w imieniu 
kredytodawcy, w tym zarządza spłatami;
e) renegocjuje warunki umowy o kredyt 
z kredytobiorcami, jeżeli nie są oni 
„pośrednikiem kredytowym” zgodnie 
z definicją zawartą w art. 4 pkt 5 



AM\1195240PL.docx 67/169 PE645.006v01-00

PL

dyrektywy 2014/17/UE lub art. 3 lit. f) 
dyrektywy 2008/48/WE;
f) rozpatruje skargi kredytobiorców;

Or. en

Poprawka 299
Matt Carthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „podmiot obsługujący kredyty” 
oznacza dowolną osobę fizyczną lub 
prawną inną niż instytucja kredytowa lub 
jej jednostki zależne, która to osoba 
wykonuje co najmniej jedno 
z następujących działań w imieniu 
kredytodawcy:

8) „podmiot obsługujący kredyty 
między przedsiębiorstwami” oznacza 
dowolną osobę fizyczną lub prawną inną 
niż instytucja kredytowa lub jej jednostki 
zależne, która to osoba wykonuje co 
najmniej jedno z następujących działań 
w imieniu kredytodawcy biznesowego lub 
kredytobiorcy biznesowego:

Or. en

Poprawka 300
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 8 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) prowadzi wszelkie działania 
związane z odzyskiwaniem długów;

Or. en

Poprawka 301
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 8 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) rozpatruje skargi kredytobiorców; skreśla się

Or. en

Poprawka 302
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 8 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) prowadzi wszelkie działania 
związane z odzyskiwaniem długów;

Or. en

Poprawka 303
Matt Carthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) „podmiot obsługujący kredyty 
między przedsiębiorstwem a 
kredytobiorcą” oznacza dowolną osobę 
fizyczną lub prawną inną niż instytucja 
kredytowa lub jej jednostki zależne, 
wykonującą co najmniej jedno 
z następujących działań w imieniu 
kredytodawcy danego kredytobiorcy:
a) monitoruje wykonanie umowy o kredyt;
b) gromadzi informacje na temat statusu 
umowy o kredyt, kredytobiorcy 
i ewentualnego zabezpieczenia 
ustanowionego do celów zabezpieczenia 
danej umowy o kredyt oraz zarządza tymi 
informacjami;
c) informuje kredytobiorcę o wszelkich 
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zmianach stóp procentowych, opłat lub 
płatności należnych na podstawie umowy 
o kredyt;
d) egzekwuje prawa i obowiązki 
wynikające z umowy o kredyt w imieniu 
kredytodawcy, w tym zarządza spłatami;
e) renegocjuje warunki umowy o kredyt 
z kredytobiorcami, jeżeli nie są oni 
„pośrednikiem kredytowym” zgodnie 
z definicją zawartą w art. 4 pkt 5 
dyrektywy 2014/17/UE lub art. 3 lit. f) 
dyrektywy 2008/48/WE;
f) prowadzi wszelkie działania związane z 
odzyskiwaniem długów.

Or. en

Poprawka 304
Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a) „zagrożona umowa o kredyt” 
oznacza ekspozycję, która została 
sklasyfikowana jako nieobsługiwana 
zgodnie z art. 47a rozporządzenia (UE) nr 
575/2013.

Or. en

Poprawka 305
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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11a) „zagrożona umowa o kredyt” 
oznacza umowę o kredyt, która została 
sklasyfikowana jako ekspozycja 
nieobsługiwana zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 575/2013.

Or. en

Poprawka 306
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Działania restrukturyzacyjne i egzekucja 

z nieruchomości
1. Kredytodawcy podejmują wszelkie 
starania, aby unikać przenoszenia 
zagrożonych kredytów konsumenckich na 
osoby trzecie. W szczególności państwa 
członkowskie zapewniają, by 
kredytodawcy wykazywali należytą 
cierpliwość wobec kredytobiorców 
znajdujących się w trudnej sytuacji, 
zgodnie z art. 28 dyrektywy 2014/17/UE 
oraz wytycznymi EUNB EBA/GL/2015/12 
dotyczącymi zaległości w spłacie i 
egzekucji z nieruchomości.
2. Działania restrukturyzacyjne mogą 
obejmować następujące ustępstwa wobec 
konsumenta:
a) całkowite lub częściowe refinansowanie 
umowy o kredyt;
b) modyfikację wcześniejszych warunków 
umowy o kredyt, mogącą obejmować 
między innymi:
(i) wydłużenie czasu spłacania kredytu 
hipotecznego;
(ii) zmianę rodzaju kredytu hipotecznego 
(np. przekształcenie kredytu hipotecznego 
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kapitałowo‐odsetkowego w tylko 
odsetkowy);
(iii) odroczenie spłaty wszystkich lub 
części rat na dany okres;
(iv) zmianę oprocentowania do 
określonego pułapu;
(v) zaoferowanie wakacji kredytowych.
3. Definicja kredytów zagrożonych 
przyjęta na mocy rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) 2015/227 
pozostaje bez uszczerbku dla obowiązków 
kredytodawców w zakresie działań 
restrukturyzacyjnych.
4. W przypadku egzekucji z 
nieruchomości, gdy kredyt jest 
zabezpieczony głównym miejscem 
zamieszkania konsumenta, zwrot lub 
przeniesienie zabezpieczenia lub 
przychodu ze sprzedaży zabezpieczenia 
kredytodawcy lub osobie trzeciej są 
wystarczające do spłaty kredytu. Art. 28 
ust. 4 dyrektywy 2014/17/UE należy 
odpowiednio zmienić.

Or. en

Poprawka 307
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Warunki sprzedaży zagrożonych 

mieszkaniowych kredytów hipotecznych
1. Kredyt zabezpieczony hipoteką na 
nieruchomości mieszkalnej w dowolnym 
państwie członkowskim nie może zostać 
przeniesiony na nabywcę kredytu ani na 
podmiot obsługujący kredyty, ani na 
jakąkolwiek osobę trzecią bez pisemnej 
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zgody kredytobiorcy.
2. Chcąc uzyskać zgodę od istniejącego 
lub nowego kredytobiorcy, kredytodawca 
musi przedstawić kredytobiorcy 
oświadczenie zawierające informacje, 
które umożliwią podjęcie świadomej 
decyzji.
3. Oświadczenie przedstawione zgodnie 
z ust. 2 musi zostać uprzednio 
zatwierdzone przez właściwy organ 
krajowy i musi zawierać: (i) jasne 
wyjaśnienie skutków przeniesienia, w tym 
w odniesieniu do statusu członkowskiego 
kredytobiorcy, w przypadku gdy 
kredytodawca jest kasą mieszkaniową; (ii) 
informację, w jaki sposób przeniesienie 
może wpłynąć na kredytobiorcę.
4. Każdy kredytobiorca jest traktowany 
indywidualnie i należy zapewnić mu 
rozsądny termin na udzielenie zgody lub 
odmowę udzielenia zgody.

Or. en

Poprawka 308
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3b
Wyłączenie głównych miejsc zamieszkania
Hipoteki na głównych miejscach 
zamieszkania są wyłączone z zakresu 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 309
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3c
Ochrona kredytobiorcy

W każdym momencie należy zapewnić 
wystarczający poziom ochrony 
kredytobiorcy. Podczas współpracy z 
kredytobiorcami podmioty obsługujące 
kredyty muszą stosować się do 
szczególnych wymogów ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 310
Frances Fitzgerald

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 2 – rozdział I – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udzielanie zezwoleń podmiotom 
obsługującym kredyty

Udzielanie zezwoleń podmiotom 
obsługującym kredyty i nabywcom 
kredytów

Or. en

Uzasadnienie

Nabywcy kredytów powinni także mieć obowiązek uzyskania zezwolenia na świadczenie usług 
związanych z obsługą kredytów w celu zapewnienia, by podmioty posiadające tytuł prawny do 
kredytu udzielonego na mocy umowy o kredyt podlegały regulacjom właściwych organów 
oraz jednolitemu i zharmonizowanemu zestawowi warunków.

Poprawka 311
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą 
zachować istniejące środki krajowe 
mające na celu ochronę kredytobiorców 
znajdujących się w trudnej sytuacji, a 
także przyjąć bardziej rygorystyczne 
środki, np. dotyczące upadłości 
konsumenckiej oraz ograniczenia 
działalności podmiotów obsługujących 
kredyty i nabywców kredytów.

Or. en

Poprawka 312
Frances Fitzgerald

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie wymagają, 
aby nabywca kredytu uzyskał zezwolenie 
w państwie członkowskim pochodzenia, 
zanim rozpocznie prowadzenie 
działalności na jego terytorium, zgodnie 
z wymogami określonymi w przepisach 
krajowych transponujących niniejszą 
dyrektywę.

Or. en

Poprawka 313
Frances Fitzgerald

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie określają 
następujące wymogi dotyczące udzielenia 
zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1:

1. Państwa członkowskie określają 
następujące wymogi dotyczące udzielenia 
zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 
i 1a:
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Or. en

Poprawka 314
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) podmioty obsługujące kredyty i 
nabywcy kredytów działają w dobrej 
wierze, traktują konsumentów w uczciwy 
sposób oraz szanują ich prywatność. 
Zakazane są następujące praktyki:
(i) przekazywanie konsumentom 
informacji wprowadzających w błąd;
(ii) nękanie konsumentów, w tym 
przekazywanie informacji na temat długu 
konsumentów ich pracodawcom, 
rodzinom, znajomym i sąsiadom;
(iii) pobieranie od konsumentów opłat 
i nakładanie na nich kar, które 
przekraczają koszty bezpośrednio 
związane z zarządzaniem długiem.
Państwa członkowskie określają górny 
limit opłat i kar, o których mowa w ppkt 
(iii), zgodnie z zasadami sprawiedliwości, 
racjonalności i proporcjonalności.

Or. en

Poprawka 315
Engin Eroglu, Monica Semedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku wnioskodawcy 
będącego osobą prawną członkowie 
organu zarządzającego lub 

b) członkowie organu zarządzającego 
lub administracyjnego wnioskodawcy 
cieszą się wystarczająco nieposzlakowaną 
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administracyjnego wnioskodawcy i osoby 
posiadające znaczny pakiet akcji 
wnioskodawcy, w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 36 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, 
lub w przypadku wnioskodawcy będącego 
osobą fizyczną – sam wnioskodawca, 
posiadają następujące cechy:

opinią, którą potwierdzają tym, że:

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) cieszą się wystarczająco 
nieposzlakowaną opinią;

(i) nie są notowani w rejestrach 
policyjnych ani innych odpowiednikach 
krajowych w związku z poważnymi 
przestępstwami przeciwko mieniu, 
poważnymi przestępstwami związanymi 
z działalnością finansową, praniem 
pieniędzy, oszustwami finansowymi, 
przestępstwami skarbowymi, łamaniem 
tajemnicy zawodowej lub poważnym 
przestępstwem naruszenia integralności 
cielesnej;

Or. en

Poprawka 317
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) cieszą się wystarczająco 
nieposzlakowaną opinią;

(i) cieszą się wystarczająco 
nieposzlakowaną opinią na podstawie 
art. 5a;



AM\1195240PL.docx 77/169 PE645.006v01-00

PL

Or. en

Poprawka 318
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) cieszą się wystarczająco 
nieposzlakowaną opinią;

(i) cieszą się wystarczająco 
nieposzlakowaną opinią, zgodnie z art. 135 
dyrektywy 2006/48/WE i art. 13 
wytycznych EBA/CP/2013/03: Dokument 
konsultacyjny EUNB w sprawie projektu 
wytycznych dotyczących oceny 
kwalifikacji członków organu 
zarządzającego instytucji kredytowej i 
osób pełniących najważniejsze funkcje;

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) nie są notowani w rejestrach 
policyjnych ani innych odpowiednikach 
krajowych w związku z poważnymi 
przestępstwami przeciwko mieniu, 
poważnymi przestępstwami związanymi 
z działalnością finansową lub poważnym 
przestępstwem naruszenia integralności 
cielesnej;

(ii) nie jest prowadzone wobec nich 
żadne postępowanie upadłościowe ani nie 
została ogłoszona ich upadłość 
w przeszłości, chyba że przywrócono im 
odpowiednie prawa zgodnie z prawem 
krajowym;

Or. en

Poprawka 320
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) obecnie nie jest prowadzone wobec 
nich żadne postępowanie upadłościowe 
ani nie została ogłoszona ich upadłość 
w przeszłości, chyba że przywrócono im 
odpowiednie prawa zgodnie z prawem 
krajowym;

(iii) organ zarządzający jako całość ma 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie do 
prowadzenia działalności w sposób 
kompetentny i odpowiedzialny.

Or. en

Poprawka 321
Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wnioskodawca ma wystarczającą 
liczbę pracowników posługujących się 
językiem państwa członkowskiego, 
w którym podmiot obsługujący kredyty 
wnioskuje o zezwolenie na działalność;

Or. en

Poprawka 322
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wnioskodawca posiada 
wystarczający kapitał początkowy 
i adekwatny poziom funduszy własnych 
oraz spełnia wymogi dotyczące płynności;



AM\1195240PL.docx 79/169 PE645.006v01-00

PL

Or. en

Poprawka 323
Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) wnioskodawca wprowadził 
odpowiednie procedury przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i zwalczania terroryzmu, 
jeżeli na mocy przepisów prawa krajowego 
państwa członkowskiego pochodzenia 
transponujących dyrektywę 2015/849/UE 
podmioty obsługujące kredyty wskazano 
jako podmioty zobowiązane do celów 
zapobiegania i przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

Or. en

Poprawka 324
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) wnioskodawca ma wystarczającą 
liczbę pracowników posługujących się 
językiem państwa członkowskiego, 
w którym kredytobiorca zamieszkuje 
w momencie zawarcia umowy o kredyt;

Or. en

Poprawka 325
Danuta Maria Hübner
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ec) na mocy obowiązującego prawa 
krajowego wnioskodawca podlega:
(i) solidnym zasadom zarządzania, które 
obejmują odpowiednie mechanizmy 
kontroli wewnętrznej oraz prawidłowe 
procedury administracyjne i rachunkowe;
(ii) odpowiednim środkom dotyczącym 
podejmowania, monitorowania i 
ograniczania ryzyka, na jakie jest lub 
może być narażony, oraz zarządzania 
takim ryzykiem;
(iii) wymogom sprawozdawczości i 
podawania informacji do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Poprawka 326
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ec) wnioskodawca wprowadził 
odpowiednie procedury przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i zwalczania terroryzmu, 
jeżeli w przepisach krajowych państwa 
członkowskiego pochodzenia lub 
przyjmującego państwa członkowskiego 
transponujących dyrektywę 2015/849/UE 
podmioty obsługujące kredyty wskazano 
jako podmioty zobowiązane do celów 
zapobiegania i przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

Or. en
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Poprawka 327
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ed) nie istnieją żadne przeszkody 
utrudniające skuteczne nadzorowanie 
wnioskodawcy, które wynikają ze 
struktury jego grupy;

Or. en

Poprawka 328
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ee) na mocy obowiązującego prawa 
krajowego wnioskodawca podlega:

Or. en

Poprawka 329
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ef) solidnym zasadom zarządzania, 
które obejmują odpowiednie mechanizmy 



PE645.006v01-00 82/169 AM\1195240PL.docx

PL

kontroli wewnętrznej oraz prawidłowe 
procedury administracyjne i rachunkowe;

Or. en

Poprawka 330
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eg) odpowiednim środkom dotyczącym 
podejmowania, monitorowania i 
ograniczania ryzyka, na jakie jest lub 
może być narażony, oraz zarządzania 
takim ryzykiem;

Or. en

Poprawka 331
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e h (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eh) wymogom sprawozdawczości i 
podawania informacji do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Poprawka 332
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. EUNB wydaje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
określające warunki, o których mowa 
w ust. 1 lit. c), d), ec) i ed), oraz 
minimalne wymogi, o których mowa 
w ust. 1 lit. ee) niniejszego artykułu. 
EUNB przedstawi Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
do dnia ... [jeden rok od dnia wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy].
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1093/2010.

Or. en

Poprawka 333
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Kryteria dotyczące reputacji

1. Wnioskodawców, o których mowa 
w art. 5, lub w przypadku gdy 
wnioskodawca jest osobą prawną, 
członków organu zarządzającego lub 
administracyjnego wnioskodawcy i osoby 
posiadające znaczny pakiet akcji 
wnioskodawcy, należy uznać za 
posiadające dobrą reputację, jeśli ich 
zachowanie osobiste lub postępowanie 
biznesowe nie wzbudzają żadnych 
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istotnych wątpliwości co do zdolności do 
zapewnienia należytego i ostrożnego 
zarządzania. Należy uwzględnić wszystkie 
istotne informacje dostępne na potrzeby 
oceny, bez uszczerbku dla jakichkolwiek 
ograniczeń nałożonych na mocy prawa 
krajowego i niezależnie od państwa, 
w którym nastąpiły wszelkie istotne 
zdarzenia.
2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
właściwe organy uwzględniły wszelkie 
rejestry administracyjne lub karne, biorąc 
pod uwagę rodzaj skazania lub 
oskarżenia, poziom odwołania, 
wymierzoną karę, osiągnięty etap procesu 
sądowego oraz skutki wszelkich działań 
naprawczych.
3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
właściwe organy wzięły pod uwagę 
otoczenie, w tym okoliczności łagodzące 
i powagę wykroczenia lub działania 
administracyjnego bądź nadzorczego, 
przedział czasu i postępowanie 
wnioskodawcy od momentu wykroczenia 
oraz znaczenie wykroczenia lub działania 
administracyjnego bądź nadzorczego dla 
proponowanej roli. Należy wziąć pod 
uwagę następujące czynniki, które mogą 
powodować wątpliwości co do dobrej 
reputacji wnioskodawcy:
a) skazanie za popełnienie lub oskarżenie 
o popełnienie określonego przestępstwa, 
w szczególności:
b) wszelkich przestępstw w świetle 
przepisów regulujących działalność 
bankową, finansową, ubezpieczeniową lub 
w obszarze papierów wartościowych bądź 
rynków papierów wartościowych, lub 
instrumentów płatniczych, w tym 
przepisów dotyczących prania pieniędzy, 
manipulacji na rynku lub 
wykorzystywania poufnych informacji 
i lichwy;
c) wszelkich przestępstw związanych 
z nieuczciwymi praktykami i nadużyciami 
finansowymi lub przestępstw 
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finansowych;
d) wszelkich przestępstw podatkowych;
e) wszelkich innych przestępstw w świetle 
przepisów dotyczących spółek, upadłości, 
niewypłacalności lub ochrony 
konsumentów;
f) istotne obecne lub przeszłe dochodzenia 
lub działania egzekucyjne lub nałożenie 
sankcji administracyjnych za naruszenie 
przepisów regulujących działalność 
bankową, finansową, ubezpieczeniową lub 
w obszarze papierów wartościowych bądź 
rynków papierów wartościowych, lub 
instrumentów płatniczych, bądź wszelkich 
przepisów dotyczących usług 
finansowych;
g) istotne obecne lub przeszłe dochodzenia 
lub działania egzekucyjne prowadzone 
przez inne organy regulacyjne lub 
zawodowe w związku z naruszeniem 
jakichkolwiek właściwych przepisów;
h) łączne skutki większej liczby drobnych 
incydentów, które osobno nie wpływają na 
reputację wnioskodawcy, lecz łącznie 
mogą wywierać znaczący wpływ.
5. Należy zwrócić uwagę na następujące 
czynniki odnoszące się do właściwego 
postępowania wnioskodawcy we 
wcześniejszych stosunkach handlowych:
a) wszelkie dowody potwierdzające, że 
wnioskodawca nie postępował w sposób 
przejrzysty, otwarty i sprzyjający 
współpracy w stosunkach z organami 
nadzorczymi lub regulacyjnymi;
b) odmowa rejestracji, uzyskania 
zezwolenia, członkostwa lub licencji na 
prowadzenie działalności handlowej lub 
gospodarczej albo na wykonywanie 
zawodu; lub unieważnienie, cofnięcie lub 
zakończenie takiej rejestracji, zezwolenia, 
członkostwa lub licencji; bądź wydalenie 
przez organ regulacyjny lub rządowy;
c) zwolnienie z pracy lub ze stanowiska 
wymagającego szczególnego zaufania, ze 
stosunku powierniczego itp. lub 
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zobowiązanie do rezygnacji z zatrudnienia 
na takim stanowisku; oraz
d) wykluczenie przez właściwy organ 
z działalności zarządczej.
6. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
właściwe organy wzięły pod uwagę 
następujące sytuacje dotyczące przeszłej 
i obecnej działalności gospodarczej oraz 
stabilności finansowej:
a) wpisanie do wykazu niewiarygodnych 
dłużników lub wszelkie negatywne zapisy 
w tego rodzaju wykazie prowadzonym 
przez uznane biuro informacji kredytowej;
b) działalność finansowa lub gospodarcza 
jednostek, które posiada lub którymi 
zarządza wnioskodawca lub w których 
wnioskodawca miał lub ma znaczne 
udziały, ze szczególnym uwzględnieniem 
postępowania naprawczego, 
upadłościowego i likwidacyjnego;
c) ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
d) sprawy cywilne, postępowania 
administracyjne lub karne, duże 
inwestycje lub ekspozycje i zaciągnięte 
kredyty, o ile mogą one wywierać 
znaczący wpływ na stabilność finansową.

Or. en

Poprawka 334
Frances Fitzgerald

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
procedurę udzielania zezwolenia 
podmiotom obsługującym kredyty, która 
umożliwia wnioskodawcy złożenie 
wniosku wraz ze wszystkimi informacjami 
niezbędnymi właściwym organom państwa 
członkowskiego pochodzenia do 

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
procedurę udzielania zezwolenia 
podmiotom obsługującym kredyty i 
nabywcom kredytów, która umożliwia 
wnioskodawcy złożenie wniosku wraz ze 
wszystkimi informacjami niezbędnymi 
właściwym organom państwa 
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zweryfikowania, czy wnioskodawca 
spełnia wszystkie warunki określone 
w środkach krajowych transponujących 
art. 5 ust. 1.

członkowskiego pochodzenia do 
zweryfikowania, czy wnioskodawca 
spełnia wszystkie warunki określone 
w środkach krajowych transponujących 
art. 5 ust. 1.

Or. en

Poprawka 335
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) dowody potwierdzające, że osoby, 
o których mowa w lit. c) niniejszego 
ustępu, spełniają warunki określone 
w art. 1 lit. ea)–ee);

Or. en

Poprawka 336
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Szczegółowe wymogi dla podmiotów 

obsługujących kredyty między 
przedsiębiorstwem a kredytobiorcą

1. Właściwe organy państwa 
członkowskiego pochodzenia nadzorują 
zgodność podmiotów obsługujących 
kredyty między przedsiębiorstwem a 
kredytobiorcą z poniższymi minimalnymi 
wspólnymi normami UE regulującymi 
odzyskiwanie długów.
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2. Minimalne wspólne normy UE 
regulujące odzyskiwanie długów obejmują 
obowiązek:
a) przedstawienia dowodu zadłużenia 
w oparciu o umowę o kredyt przed 
rozpoczęciem odzyskiwania długów;
b) powiadomienia kredytobiorcy o statusie 
długu w oficjalny sposób przed 
rozpoczęciem odzyskiwania długów; to 
oficjalne powiadomienie musi zawierać 
wszystkie istotne informacje na temat 
długu oraz musi zostać zaprezentowane w 
przejrzysty, zrozumiały sposób;
c) zapewnienia, by powiadomienie o długu 
zostało wysłane do kredytobiorcy listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru w 
zwykłej kopercie i w określonym formacie;
d) zapewnienia, by powiadomienie o 
długu zawierało przynajmniej następujące 
informacje:
(i) tożsamość kredytodawcy, w tym jego 
numer telefonu lub dane kontaktowe;
(ii) tożsamość podmiotu obsługującego 
kredyty lub jego upoważnienie;
(iii) zgłoszony, prawnie weryfikowalny i 
udokumentowany dowód na istnienie 
długu, kwoty będące przedmiotem 
roszczenia oraz typ długu (kapitał, odsetki, 
kary, koszty procesowe lub inne);
(iv) jasny, zrozumiały opis wszystkich 
odpowiednich praw kredytobiorcy, w tym 
prawa do ochrony przed nękaniem i 
praktykami wprowadzającymi w błąd;
(v) dane kontaktowe podmiotu, od którego 
kredytobiorca może otrzymać informacje i 
porady.
3. Państwa członkowskie powinny przyjąć 
wykaz działań, których nie mogą 
podejmować podmioty obsługujące 
kredyty w kontaktach z kredytobiorcami i 
w powiązaniu z procesem odzyskiwania 
długu. Praktyki te stanowią nękanie oraz 
powinny wiązać się ze zniechęcającymi do 
ich stosowania grzywnami i sankcjami 
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karnymi, w zależności od praktyki.
Wykaz ten powinien obejmować 
przynajmniej:
a) wprowadzanie kredytobiorcy w błąd, w 
tym w drodze niewłaściwych gróźb 
prawnych lub informacji, które mogą 
wprowadzać w błąd;
b) wysyłanie nadmiernej liczby monitów, 
upomnień telefonicznych lub innych; 
obejmuje to wiadomości automatyczne i 
wiadomości generowane przez 
jakiekolwiek technologie niewymagające 
interwencji człowieka;
c) zaniechanie pomniejszenia wymaganej 
kwoty o wcześniej dokonane spłaty;
d) wysyłanie piętnujących lub 
zastraszających komunikatów;
e) kontaktowanie się z osobami innymi niż 
kredytobiorca, w tym z jego krewnymi, 
znajomymi, sąsiadami, 
współpracownikami;
f) kontaktowanie się z kredytobiorcami w 
niewłaściwym czasie lub miejscu, w tym w 
godzinach pracy i w miejscu pracy.
4. Państwa członkowskie zapewniają, by 
kredytobiorca nigdy nie był obciążany 
kosztami ani wynagrodzeniem podmiotu 
obsługującego kredyty.
5. Państwa członkowskie zapewniają, by 
kredytobiorca był uprawniony do 
skorzystania wobec podmiotu 
obsługującego kredyty z wszelkich praw 
do obrony, jakie przysługiwały mu 
względem pierwszego kredytodawcy, oraz 
do otrzymania informacji o przeniesieniu 
praw.
6. Podmioty obsługujące kredyty między 
przedsiębiorstwem a kredytobiorcą 
systematycznie stosują standardowe 
unijne dokumenty powiadamiające o 
długu przed rozpoczęciem odzyskiwania 
długów. EUNB opracowuje projekty 
standardów regulacyjnych ustanawiające 
kryteria dotyczące powiadamiania o 



PE645.006v01-00 90/169 AM\1195240PL.docx

PL

długu, w tym obowiązkowego dokumentu 
powiadamiającego o długu.

Or. en

Poprawka 337
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Wymogi dla podmiotów obsługujących 
kredyty, kredytodawców i dostawców 

usług obsługi kredytów dotyczące 
prowadzenia działalności i odzyskiwania 

długów
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
kredytodawcy, podmioty obsługujące 
kredyty i dostawcy innych usług obsługi 
kredytów wysłali kredytobiorcy, przed 
rozpoczęciem odzyskiwania długu, 
obowiązkowe powiadomienie prezentujące 
jednoznaczny dowód zadłużenia w oparciu 
o umowę o kredyt. Powiadomienie o długu 
musi zostać wysłane do kredytobiorcy 
listownie w białej kopercie, bez 
jakichkolwiek dopisków oraz za 
potwierdzeniem odbioru.
Powiadomienie nie może przekroczyć 
objętości 3 stron i musi zawierać 
sformułowane jasnym i zrozumiałym dla 
ogółu społeczeństwa językiem co najmniej 
następujące informacje:
a) dowód zadłużenia w oparciu o umowę 
o kredyt;
b) identyfikację kredytodawcy, w tym jego 
dane kontaktowe;
c) w stosownych przypadkach 
identyfikację podmiotu obsługującego 
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kredyty i jego prawa;
d) podstawę prawną zadłużenia, kwoty 
będące przedmiotem roszczenia i ich 
źródło (kapitał, odsetki, kary, koszty 
procesowe);
e) opis wybranych kluczowych praw 
kredytobiorców, w tym koniecznie prawa 
do ochrony przed nękaniem 
i zachowaniami wprowadzającymi w błąd;
f) dane kontaktowe umożliwiające 
kredytobiorcom mającym trudności 
płatnicze uzyskanie informacji i porad.
2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
żadne zachowania ani praktyki nie 
naruszały prywatności kredytobiorców.
3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
kredytodawcy lub podmioty obsługujące 
kredyty powstrzymały się od:
a) zaniechania pomniejszenia wymaganej 
kwoty o wcześniej dokonane spłaty;
b) wysyłania piętnujących, 
zastraszających lub wprowadzających 
w błąd komunikatów, w tym 
niewłaściwych gróźb podjęcia kroków 
prawnych lub informacji, które mogą 
wprowadzać kredytobiorcę w błąd;
c) kontaktowania się z innymi osobami niż 
kredytobiorca, w tym z krewnymi 
kredytobiorcy.
4. EUNB opracowuje regulacyjne 
standardy techniczne w celu określenia 
przepisów przewidzianych w ust. 2 i 3.
EUNB przedłoży Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
do dnia ... [12 miesięcy po dniu wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy].
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1093/2010.
5. EUNB opracowuje projekt 
wykonawczych standardów technicznych 
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określających obowiązkowy format 
powiadomienia, o którym mowa w ust. 1. 
EUNB przedstawi Komisji te projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
do dnia [12 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy].

Or. en

Poprawka 338
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Wykup długu

1. W przypadku gdy instytucja kredytowa 
zamierza przenieść umowę o kredyt na 
nabywcę kredytu po określonej cenie, 
przed dokonaniem przeniesienia 
instytucja kredytowa zezwala odnośnym 
dłużnikom będącym konsumentami na 
odkupienie ich długu po tej samej cenie 
lub z niewielkim narzutem, który ustalają 
właściwe organy krajowe. W tym celu od 
instytucji kredytowych wymaga się 
ujawniania właściwym organom 
koniecznych danych szczegółowych na 
temat oczekiwanych porozumień z 
nabywcami kredytów. 
2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
opcja wykupu długu mogła być 
wykonywana w ratach.

Or. en

Poprawka 339
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy państwa 
członkowskiego pochodzenia mogły 
cofnąć zezwolenie udzielone podmiotowi 
obsługującemu kredyty, w przypadku gdy 
taki podmiot obsługujący kredyty:

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy państwa 
członkowskiego pochodzenia miały 
niezbędne uprawnienia w zakresie 
nadzoru, prowadzenia dochodzenia 
i nakładania sankcji zgodnie z art. 21, 
umożliwiające im cofnięcie zezwolenia 
udzielonego podmiotowi obsługującemu 
kredyty, w przypadku gdy taki podmiot 
obsługujący kredyty:

Or. en

Poprawka 340
Frances Fitzgerald

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy państwa 
członkowskiego pochodzenia mogły 
cofnąć zezwolenie udzielone podmiotowi 
obsługującemu kredyty, w przypadku gdy 
taki podmiot obsługujący kredyty:

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy państwa 
członkowskiego pochodzenia mogły 
cofnąć zezwolenie udzielone podmiotowi 
obsługującemu kredyty lub nabywcy 
kredytów, w przypadku gdy taki podmiot 
obsługujący kredyty lub nabywca 
kredytów:

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



PE645.006v01-00 94/169 AM\1195240PL.docx

PL

c) nie prowadzi działalności podmiotu 
obsługującego kredyty od ponad sześciu 
miesięcy;

c) nie prowadzi działalności podmiotu 
obsługującego kredyty od ponad roku;

Or. en

Uzasadnienie

Okres 6 miesięcy wydaje się zbyt krótki – zezwoleniu mogłyby zagrażać urlopy naukowe lub 
macierzyńskie.

Poprawka 342
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) dopuści się poważnego naruszenia 
mających zastosowanie przepisów, w tym 
przepisów prawa krajowego 
transponujących niniejszą dyrektywę.

f) dopuści się poważnego naruszenia 
mających zastosowanie przepisów, w tym 
przepisów prawa krajowego 
transponujących niniejszą dyrektywę, 
innych przepisów dotyczących ochrony 
konsumentów lub szczególnych wymogów 
dotyczących prowadzenia działalności 
przez podmioty obsługujące kredyty 
między przedsiębiorstwem a 
konsumentem, o których mowa w art. 6a.

Or. en

Poprawka 343
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) dopuści się poważnego naruszenia 
mających zastosowanie przepisów 
ustanowionych w art. 6a (nowym).
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Or. en

Poprawka 344
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy przyjmującego 
państwa członkowskiego, które ustaliły, że 
działania posiadającego zezwolenie 
podmiotu obsługującego kredyty są objęte 
lit. e) i f) akapitu pierwszego, wysłały 
właściwym organom państwa 
członkowskiego pochodzenia uzasadniony 
wniosek o cofnięcie zezwolenia 
przyznanego temu podmiotowi. W razie 
braku porozumienia między właściwymi 
organami zastosowanie ma art. 12 ust. 
11a.

Or. en

Poprawka 345
Frances Fitzgerald

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku cofnięcia zezwolenia 
zgodnie z ust. 1 państwa członkowskie 
zapewniają, aby właściwe organy państwa 
członkowskiego pochodzenia niezwłocznie 
poinformowały właściwe organy 
w przyjmujących państwach 
członkowskich, jeżeli podmiot obsługujący 
kredyty świadczy usługi zgodnie z art. 11.

2. W przypadku cofnięcia zezwolenia 
zgodnie z ust. 1 państwa członkowskie 
zapewniają, aby właściwe organy państwa 
członkowskiego pochodzenia niezwłocznie 
poinformowały właściwe organy 
w przyjmujących państwach 
członkowskich, jeżeli podmiot obsługujący 
kredyty lub nabywca kredytów świadczy 
usługi zgodnie z art. 11.
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Or. en

Poprawka 346
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rejestr posiadających zezwolenie 
podmiotów obsługujących kredyty

Rejestr posiadających zezwolenie 
podmiotów obsługujących kredyty oraz 
rejestr EUNB wtórnych rynków kredytów 
zagrożonych

Or. en

Poprawka 347
Frances Fitzgerald

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy ustanowiły 
i prowadziły krajowy rejestr wszystkich 
podmiotów obsługujących kredyty 
posiadających zezwolenie na świadczenie 
usług na ich terytorium, w tym podmiotów 
obsługujących kredyty świadczących 
usługi zgodnie z art. 11.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy ustanowiły 
i prowadziły krajowy rejestr wszystkich 
podmiotów obsługujących kredyty i 
nabywców kredytów posiadających 
zezwolenie na świadczenie usług na ich 
terytorium, w tym podmiotów 
obsługujących kredyty świadczących 
usługi zgodnie z art. 11.

Or. en

Poprawka 348
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. EUNB we współpracy z 
właściwymi organami krajowymi 
ustanawia i prowadzi rejestr wszystkich 
transakcji obejmujących kredyty 
zagrożone na rynku wtórnym w Unii. 
Informacje zarejestrowane względem 
każdej transakcji obejmują tożsamość 
kredytodawcy, nabywcy kredytu, podmiotu 
obsługującego kredyt, kwotę zakupu 
wyrażoną w euro, pierwotną kwotę 
kredytu oraz liczbę kredytów będących 
przedmiotem każdej transakcji.

Or. en

Poprawka 349
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Wersja skrócona rejestru jest 
publicznie dostępna za pośrednictwem 
internetu i aktualizowana co roku.

Or. en

Poprawka 350
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Ochrona kredytobiorców
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1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
podmioty obsługujące kredyty w swoich 
relacjach z dłużnikami działały w dobrej 
wierze i w sposób sprawiedliwy 
i profesjonalny oraz szanowały ich 
prywatność.
2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
podmiot obsługujący kredyty spełniał 
następujące wymogi:
a) przekazywane informacje nie mogą 
wprowadzać w błąd oraz nie mogą być 
niejasne ani fałszywe;
b) podmioty obsługujące kredyty chronią 
dane osobowe i prywatność dłużników 
oraz nie komunikują się z osobami innymi 
niż kredytobiorca, w tym z jego członkami 
rodziny lub pracodawcą, chyba że za 
zgodą dłużnika;
c) podmioty obsługujące kredyty nie 
komunikują się z dłużnikami w sposób, 
który nosi znamiona nękania, przymusu 
lub nienależytego nacisku.
3. Państwa członkowskie zapewniają, by 
opłaty i kary nakładane na 
kredytobiorców przez podmioty 
obsługujące kredyty nie przekraczały 
kosztów bezpośrednio związanych 
z zarządzaniem długiem. Państwa 
członkowskie wymagają, by w przypadku 
przeniesienia praw kredytodawcy 
wynikających z umowy o kredyt lub samej 
umowy o kredyt na nabywcę kredytu 
dłużnik był powiadamiany w odpowiednim 
czasie o przeniesieniu oraz by wszystkie 
właściwe przepisy unijne i krajowe 
dotyczące w szczególności wykonywania 
umów, ochrony konsumentów, praw 
kredytobiorców i odpowiedzialności 
karnej nadal miały zastosowanie do 
nabywcy kredytu lub podmiotu 
obsługującego kredyt.
4. Państwa członkowskie zapewniają, by 
podmioty obsługujące kredyty i nabywcy 
kredytów przewidywali możliwość i 
określili warunki wyjścia przez 
zagrożonych kredytobiorców z 



AM\1195240PL.docx 99/169 PE645.006v01-00

PL

zagrożonego statusu, jeżeli jest to 
wykonalne, zgodnie ze środkami 
określonymi w wytycznych EBC dla 
banków, dotyczących kredytów 
zagrożonych.

Or. en

Poprawka 351
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zobowiązanie stron do 
przestrzegania prawa unijnego i krajowego 
właściwego dla umowy o kredyt, w tym 
w zakresie ochrony konsumentów.

d) zobowiązanie stron do 
przestrzegania prawa unijnego i krajowego 
właściwego dla umowy o kredyt lub praw 
kredytodawcy, w tym w zakresie ochrony 
konsumentów.

Or. en

Poprawka 352
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) klauzulę wymagającą 
sprawiedliwego traktowania 
kredytobiorców z dołożeniem należytej 
staranności.

Or. en

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



PE645.006v01-00 100/169 AM\1195240PL.docx

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) klauzulę wymagającą 
sprawiedliwego traktowania 
kredytobiorców z dołożeniem należytej 
staranności.

Or. en

Poprawka 354
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie wymagają, 
aby umowa w sprawie obsługi kredytów 
zawierała wymogi, zgodnie z którymi:
a) podmiot obsługujący kredyty 
powiadamia kredytodawcę o outsourcingu 
jakiejkolwiek części działalności jako 
podmiotu obsługującego kredyty;
b) kredytobiorca jest informowany 
o umowie o obsługę kredytów oraz 
o wszelkim dalszym outsourcingu 
działalności w zakresie obsługi kredytów;
c) kredytobiorca nie może zostać 
obciążony kosztami ani wynagrodzeniem 
podmiotu obsługującego kredyty;
d) kredytobiorca ma prawo powoływać się 
wobec podmiotu obsługującego kredyty na 
wszelkie odpowiednie prawa do obrony, 
jakie przysługiwały mu względem 
pierwszego kredytodawcy.

Or. en
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Poprawka 355
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby przez co najmniej 10 lat od daty 
zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, 
podmiot obsługujący kredyty prowadził 
i przechowywał dokumentację obejmującą:

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby przez co najmniej 10 lat od daty 
zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, 
oraz przez co najmniej 5 lat od daty 
rozwiązania umowy podmiot obsługujący 
kredyty prowadził i przechowywał 
dokumentację obejmującą:

Or. en

Poprawka 356
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby podmiot obsługujący kredyty, który 
zleca wykonanie działań, które normalnie 
sam by wykonał, osobie trzeciej 
(„dostawcy usług obsługi kredytów”), 
pozostawał w pełni odpowiedzialny za 
spełnienie wszystkich obowiązków 
wynikających z przepisów krajowych 
transponujących niniejszą dyrektywę. 
Outsourcing takich działań w zakresie 
obsługi kredytów podlega następującym 
warunkom:

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby podmiot obsługujący kredyty, który 
zleca wykonanie działań, które normalnie 
sam by wykonał, osobie trzeciej 
(„dostawcy usług obsługi kredytów”), był 
nadzorowany przez te same organy 
nadzorcze, co system bankowy danego 
państwa członkowskiego, i pozostawał 
w pełni odpowiedzialny za spełnienie 
wszystkich obowiązków wynikających 
z przepisów krajowych transponujących 
niniejszą dyrektywę. Outsourcing takich 
działań w zakresie obsługi kredytów 
podlega następującym warunkom:

Or. en



PE645.006v01-00 102/169 AM\1195240PL.docx

PL

Poprawka 357
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby podmiot obsługujący kredyty, który 
zleca wykonanie działań, które normalnie 
sam by wykonał, osobie trzeciej 
(„dostawcy usług obsługi kredytów”), 
pozostawał w pełni odpowiedzialny za 
spełnienie wszystkich obowiązków 
wynikających z przepisów krajowych 
transponujących niniejszą dyrektywę. 
Outsourcing takich działań w zakresie 
obsługi kredytów podlega następującym 
warunkom:

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku, gdy osoba trzecia 
świadczy dla podmiotu obsługującego 
kredyty usługi związane z którymkolwiek z 
działań wymienionych w art. 3 akapit 
pierwszy pkt 7a ppkt (iii) i (iv), podmiot 
obsługujący kredyty pozostawał w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wszystkich 
obowiązków wynikających z przepisów 
krajowych transponujących niniejszą 
dyrektywę. Outsourcing takich działań 
w zakresie obsługi kredytów podlega 
następującym warunkom:

Or. en

Poprawka 358
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów akapitu pierwszego zawiera się 
pisemną umowę outsourcingu między 
podmiotem obsługującym kredyty 
a dostawcą usług obsługi kredytów, która 
stanowi, że podmiot obsługujący kredyty 
jest zobowiązany do przestrzegania 
obowiązujących przepisów, w tym prawa 
krajowego transponującego niniejszą 
dyrektywę, oraz właściwego prawa 
unijnego lub krajowego mającego 
zastosowanie do praw kredytodawcy 
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wynikających z umowy o kredyt lub do 
samej umowy o kredyt. Stosunek umowny 
między podmiotem obsługującym kredyty 
a kredytodawcą oraz obowiązki podmiotu 
obsługującego kredyty wobec 
kredytodawcy lub kredytobiorców nie 
powinny zostać zmienione w wyniku 
zawarcia umowy outsourcingu z dostawcą 
usług obsługi kredytów. Outsourcing 
działań w zakresie obsługi kredytów nie 
wpływa na spełnienie przez podmiot 
obsługujący kredyty wymogów 
dotyczących udzielenia zezwolenia, 
o których mowa w art. 5 ust. 1.
Outsourcing na rzecz dostawcy usług 
obsługi kredytów nie uniemożliwia 
właściwym organom sprawowania 
nadzoru nad podmiotem obsługującym 
kredyty zgodnie z art. 12 i 20.
Outsourcingu działań, o których mowa 
w art. 3 pkt 9, nie prowadzi się w sposób 
pogarszający jakość kontroli wewnętrznej 
podmiotu obsługującego kredyty, 
rzetelność lub ciągłość jego usług 
kredytowych.

Or. en

Poprawka 359
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby przez co najmniej 10 lat od daty 
zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, 
podmiot obsługujący kredyty prowadził 
i przechowywał dokumentację obejmującą 
wszystkie instrukcje przekazane dostawcy 
usług obsługi kredytów.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby przez co najmniej 10 lat od daty 
zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, 
oraz przez co najmniej 5 lat od daty 
rozwiązania umowy podmiot obsługujący 
kredyty prowadził i przechowywał 
dokumentację obejmującą wszystkie 
instrukcje przekazane dostawcy usług 
obsługi kredytów.
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Or. en

Poprawka 360
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby przez co najmniej 10 lat od daty 
zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, 
podmiot obsługujący kredyty prowadził 
i przechowywał dokumentację obejmującą 
wszystkie instrukcje przekazane dostawcy 
usług obsługi kredytów.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby podmiot obsługujący kredyty 
przekazywał informacje właściwemu 
organowi państwa członkowskiego 
pochodzenia i, w stosownych 
przypadkach, przyjmującego państwa 
członkowskiego niezwłocznie, a nie przed 
zleceniem outsourcingu działalności 
zgodnie z ust. 1.

Or. en

Poprawka 361
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Prawo do reprezentacji prawnej

1. W przypadku każdego postępowania 
sądowego z udziałem kredytobiorcy 
znajdującego się w trudnej sytuacji należy 
zwrócić uwagę na równość statusu 
reprezentacji, aby zapewnić pełne 
i sprawiedliwe postępowanie oraz pełne 
i całościowe zrozumienie wszystkich 
omawianych parametrów i podnoszonych 
twierdzeń prawnych. 
2. Wymaga to zapewnienia 
równoważności reprezentacji prawnej i jej 
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dostępności dla wszystkich kredytobiorców 
znajdujących się w trudnej sytuacji oraz 
dostatecznie wczesnego zapewnienia 
kompleksowego przedstawienia wszystkich 
istotnych faktów i szczegółowych 
informacji na potrzeby odpowiedniego 
zastępstwa procesowego w sporze.
3. W stosownych przypadkach usługa ta 
powinna być świadczona na koszt państwa 
członkowskiego w formie bezpłatnej 
pomocy prawnej lub jej ekwiwalentu.

Or. en

Poprawka 362
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby po uzyskaniu zezwolenia zgodnie 
z art. 5 w państwie członkowskim 
pochodzenia podmiot obsługujący kredyty 
miał prawo świadczyć w Unii usługi, które 
są objęte zakresem tego zezwolenia.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby po uzyskaniu zezwolenia zgodnie 
z art. 5 w państwie członkowskim 
pochodzenia podmiot obsługujący kredyty 
miał prawo świadczyć w Unii usługi, które 
są objęte zakresem tego zezwolenia, lub 
usługi określone na potrzeby 
renegocjowania warunków związanych z 
prawami kredytodawców na mocy umowy 
o kredyt lub z samą umową o kredyt.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby po uzyskaniu zezwolenia zgodnie 
z art. 5 w państwie członkowskim 
pochodzenia podmiot obsługujący kredyty 
miał prawo świadczyć w Unii usługi, które 
są objęte zakresem tego zezwolenia.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby po uzyskaniu zezwolenia zgodnie 
z art. 5 w państwie członkowskim 
pochodzenia podmiot obsługujący kredyty 
miał prawo świadczyć w Unii usługi, które 
są objęte zakresem tego zezwolenia, bez 
uszczerbku dla przepisów krajowych 
w zakresie praw kredytobiorców.

Or. en

Poprawka 364
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego, w odniesieniu do umów 
o kredyt zabezpieczony zawartych między 
kredytodawcami a kredytobiorcami 
będącymi konsumentami, zgodnie z 
definicją zawartą w art. 3 lit. a) dyrektywy 
2008/48/WE, a także umów o kredyt 
zawartych między kredytodawcami 
a kredytobiorcami biznesowymi 
zabezpieczonych nieruchomością 
mieszkalną będącą głównym miejscem 
zamieszkania kredytobiorcy biznesowego, 
podmiot obsługujący kredyty jest 
zobowiązany do uzyskania zezwolenia i 
ustanowienia oddziału lub jednostki 
zależnej w państwie członkowskim, w 
którym zamierza prowadzić działalność.

Or. en

Poprawka 365
Matt Carthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W odniesieniu do umów o kredyt 
zawartych między kredytodawcami 
a konsumentami, a także umów o kredyt 
zawartych między kredytodawcami 
a kredytobiorcami biznesowymi 
zabezpieczonych nieruchomością 
mieszkalną będącą głównym miejscem 
zamieszkania kredytobiorcy biznesowego, 
podmiot obsługujący kredyty jest 
zobowiązany do uzyskania zezwolenia i 
ustanowienia oddziału lub jednostki 
zależnej w państwie członkowskim, w 
którym zamierza prowadzić działalność.

Or. en

Poprawka 366
Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W odniesieniu do umów o kredyt 
zawartych między kredytodawcami 
i konsumentami podmiot obsługujący 
kredyty jest zobowiązany do uzyskania 
zezwolenia i ustanowienia oddziału lub 
jednostki zależnej w państwie 
członkowskim, w którym zamierza 
prowadzić działalność.

Or. en

Poprawka 367
Stéphanie Yon-Courtin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W odniesieniu do umów o kredyt 
zawartych między kredytodawcami 
i konsumentami podmiot obsługujący 
kredyty jest zobowiązany do uzyskania 
zezwolenia i ustanowienia oddziału lub 
jednostki zależnej w państwie 
członkowskim, w którym zamierza 
prowadzić działalność.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 368
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w stosownych przypadkach adres 
oddziału, którego siedziba znajduje się na 
terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego;

b) adres oddziału, którego siedziba 
znajduje się na terytorium przyjmującego 
państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 369
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w stosownych przypadkach 
tożsamość i adres przedstawiciela 
wyznaczonego w przyjmującym państwie 
członkowskim;

skreśla się

Or. en

Poprawka 370
Matt Carthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Podmioty obsługujące kredyty 
stosują się do wszelkich dodatkowych 
przepisów i zasad przyjmującego państwa 
członkowskiego dotyczących odzyskiwania 
długu, niezależnie od lokalizacji siedziby 
głównej podmiotu obsługującego kredyty 
w UE.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Podmiot obsługujący kredyty 
stosuje się do zasad przyjmującego 
państwa członkowskiego dotyczących 
odzyskiwania długu, niezależnie od 
lokalizacji jego siedziby głównej w UE.
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Or. en

Poprawka 372
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Podmioty obsługujące kredyty nie 
są uprawnione do świadczenia usług 
transgranicznych w odniesieniu do umów 
o kredyt zawartych między 
kredytodawcami i kredytobiorcami 
będącymi konsumentami, zgodnie z 
definicją zawartą w art. 3 lit. a) dyrektywy 
2008/48/WE, oraz do umów o kredyt 
zawartych między kredytodawcami 
i kredytobiorcami biznesowymi, których 
kredyty są zabezpieczone nieruchomością 
mieszkalną będącą głównym miejscem 
zamieszkania kredytobiorcy biznesowego. 
W takim przypadku podmioty obsługujące 
kredyty uzyskują zezwolenie od 
właściwych organów państwa 
członkowskiego, w którym faktycznie 
prowadzą działalność, i są nadzorowane 
przez te organy.

Or. en

Poprawka 373
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy państwa 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy państwa 
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członkowskiego pochodzenia dokonywały 
przeglądu i oceny kwestii, czy podmiot 
obsługujący kredyty, który świadczy usługi 
w przyjmującym państwie członkowskim, 
stale spełnia wymogi określone 
w niniejszej dyrektywie.

członkowskiego pochodzenia dokonywały 
przeglądu i oceny kwestii, czy podmiot 
obsługujący kredyty, który świadczy usługi 
w przyjmującym państwie członkowskim, 
stale spełnia wymogi określone w art. 5 i 
5a niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 374
Matt Carthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podmioty obsługujące kredyty nie 
są uprawnione do świadczenia usług 
transgranicznych w odniesieniu do umów 
o kredyt zawartych między 
kredytodawcami i konsumentami oraz do 
umów o kredyt zawartych między 
kredytodawcami i kredytobiorcami 
biznesowymi, których kredyty są 
zabezpieczone nieruchomością 
mieszkalną będącą głównym miejscem 
zamieszkania kredytobiorcy biznesowego. 
W takim przypadku podmioty obsługujące 
kredyty uzyskują zezwolenie od 
właściwych organów państwa 
członkowskiego, w którym faktycznie 
prowadzą działalność, i są nadzorowane 
przez te organy.

Or. en

Poprawka 375
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy przyjmującego 
państwa członkowskiego mogły 
dokonywać przeglądu i oceny kwestii, czy 
podmiot obsługujący kredyty, który 
świadczy usługi w tym państwie 
członkowskim, stale spełnia wymogi 
wynikające z niniejszej dyrektywy oraz 
innych przepisów unijnych i krajowych 
mających zastosowanie do umowy o 
kredyt i dłużnika.

Or. en

Poprawka 376
Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podmioty obsługujące kredyty nie 
są uprawnione do świadczenia usług 
transgranicznych w odniesieniu do umów 
o kredyt zawartych między 
kredytodawcami a konsumentami. W 
takim przypadku podmioty obsługujące 
kredyty uzyskują zezwolenie od 
właściwych organów państwa 
członkowskiego, w którym faktycznie 
prowadzą działalność, i są nadzorowane 
przez te organy.

Or. en

Poprawka 377
Stéphanie Yon-Courtin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podmioty obsługujące kredyty nie 
są uprawnione do świadczenia usług 
transgranicznych w odniesieniu do umów 
o kredyt zawartych między 
kredytodawcami a konsumentami. W 
takim przypadku podmioty obsługujące 
kredyty uzyskują zezwolenie od 
właściwych organów państwa 
członkowskiego, w którym faktycznie 
prowadzą działalność, i są nadzorowane 
przez te organy.

Or. en

Uzasadnienie

Model unijnego „paszportowania” nie jest odpowiednim narzędziem dla zagrożonych 
kredytów konsumenckich. Kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji nie należy 
narażać na działania podmiotów obsługujących kredyty, które uzyskały zezwolenie i są 
nadzorowane za granicą. Wiązałoby się to z poważnymi negatywnymi skutkami dla 
konsumentów w najtrudniejszej sytuacji.

Poprawka 378
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy państwa 
członkowskiego pochodzenia były 
uprawnione do nadzorowania podmiotów 
obsługujących kredyty, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, nakładania na 
nie sankcji lub kar administracyjnych 
i podejmowania w stosunku do nich 
działań naprawczych, w odniesieniu do ich 
działalności prowadzonej w przyjmującym 
państwie członkowskim.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy państwa 
członkowskiego pochodzenia i 
przyjmującego państwa członkowskiego 
były uprawnione do nadzorowania 
podmiotów obsługujących kredyty, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, 
nakładania na nie sankcji lub kar 
administracyjnych i podejmowania 
w stosunku do nich działań naprawczych, 
w odniesieniu do ich działalności 
prowadzonej w przyjmującym państwie 
członkowskim względem obowiązków 
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ustanowionych w poprzednim ustępie.

Or. en

Poprawka 379
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy podmiot obsługujący 
kredyty, który ma miejsce zamieszkania 
lub siedzibę w państwie członkowskim 
pochodzenia, utworzył oddział lub 
wyznaczył przedstawiciela 
w przyjmującym państwie członkowskim, 
właściwe organy państwa członkowskiego 
pochodzenia i właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
ściśle współpracowały w wykonywaniu 
swych funkcji i obowiązków 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie, 
w szczególności przy przeprowadzaniu 
w takim oddziale lub wobec takiego 
przedstawiciela inspekcji, dochodzeń 
i kontroli na miejscu.

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy podmiot obsługujący 
kredyty, który ma miejsce zamieszkania 
lub siedzibę w państwie członkowskim 
pochodzenia, utworzył oddział lub 
wyznaczył dostawcę usług obsługi 
kredytów w przyjmującym państwie 
członkowskim, właściwe organy państwa 
członkowskiego pochodzenia i właściwe 
organy przyjmującego państwa 
członkowskiego ściśle współpracowały 
w wykonywaniu swych funkcji 
i obowiązków przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie, w szczególności przy 
przeprowadzaniu w takim oddziale lub 
wobec takiego dostawcy usług obsługi 
kredytów inspekcji, dochodzeń i kontroli 
na miejscu.

Or. en

Poprawka 380
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w ramach wykonywania swoich 

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w ramach wykonywania swoich 
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funkcji i obowiązków przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie właściwe organy 
państwa członkowskiego pochodzenia 
zwracały się do właściwych organów 
przyjmującego państwa członkowskiego 
o pomoc w przeprowadzeniu kontroli na 
miejscu w oddziale utworzonym na 
terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego lub wobec przedstawiciela 
wyznaczonego na terytorium 
przyjmującego państwa członkowskiego.

funkcji i obowiązków przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie właściwe organy 
państwa członkowskiego pochodzenia 
zwracały się do właściwych organów 
przyjmującego państwa członkowskiego 
o pomoc w przeprowadzeniu kontroli na 
miejscu w oddziale utworzonym na 
terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego lub wobec przedstawiciela 
wyznaczonego na terytorium 
przyjmującego państwa członkowskiego. 
Kontrolę na miejscu w oddziale lub u 
dostawcy usług obsługi kredytów 
przeprowadza się zgodnie z przepisami 
państwa członkowskiego, w którym 
przeprowadzana jest kontrola.

Or. en

Poprawka 381
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
dysponują dowodami na to, że podmiot 
obsługujący kredyty świadczący usługi na 
terytorium tego państwa zgodnie z art. 11 
narusza obowiązki wynikające z przepisów 
krajowych transponujących niniejszą 
dyrektywę, takie właściwe organy 
przekazały te dowody właściwym organom 
państwa członkowskiego pochodzenia 
i zażądały od nich zastosowania 
odpowiednich środków.

9. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
dysponują dowodami na to, że podmiot 
obsługujący kredyty świadczący usługi na 
terytorium tego państwa zgodnie z art. 11 
narusza obowiązujące przepisy, w tym 
obowiązki wynikające z przepisów 
krajowych transponujących niniejszą 
dyrektywę, takie właściwe organy 
przekazały te dowody właściwym organom 
państwa członkowskiego pochodzenia 
i zażądały od nich zastosowania 
odpowiednich środków.

Or. en
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Poprawka 382
Pedro Marques

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
dysponują dowodami na to, że podmiot 
obsługujący kredyty świadczący usługi na 
terytorium tego państwa zgodnie z art. 11 
narusza obowiązki wynikające z przepisów 
krajowych transponujących niniejszą 
dyrektywę, takie właściwe organy 
przekazały te dowody właściwym organom 
państwa członkowskiego pochodzenia 
i zażądały od nich zastosowania 
odpowiednich środków.

9. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
dysponują dowodami na to, że podmiot 
obsługujący kredyty świadczący usługi na 
terytorium tego państwa zgodnie z art. 11 
narusza wymogi ustanowione w art. 5 
niniejszej dyrektywy, takie właściwe 
organy przekazały te dowody właściwym 
organom państwa członkowskiego 
pochodzenia i zażądały od nich 
zastosowania odpowiednich środków.

Or. en

Poprawka 383
Pedro Marques

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy – po 
poinformowaniu państwa członkowskiego 
pochodzenia nie zastosowano żadnych 
odpowiednich środków w stosownym 
terminie lub pomimo zastosowania 
środków przez właściwe organy państwa 
członkowskiego pochodzenia lub 
w sytuacji wymagającej pilnego działania – 
podmiot obsługujący kredyty nadal narusza 
obowiązki wynikające z przepisów 
niniejszej dyrektywy, właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
były uprawnione do nałożenia 
odpowiednich sankcji lub kar 

11. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy po poinformowaniu 
państwa członkowskiego pochodzenia nie 
zastosowano żadnych odpowiednich 
środków w stosownym terminie lub 
pomimo zastosowania środków przez 
właściwe organy państwa członkowskiego 
pochodzenia lub w sytuacji wymagającej 
pilnego działania, gdy należy podjąć 
natychmiastowe działania w celu 
wyeliminowania poważnego zagrożenia 
dla wspólnych interesów kredytobiorców, 
zważywszy na to, że podmiot obsługujący 
kredyty nadal narusza obowiązujące 
przepisy, w tym obowiązki wynikające 
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administracyjnych i zastosowania środków 
naprawczych w celu zapewnienia 
przestrzegania przepisów niniejszej 
dyrektywy na terytorium tego państwa po 
niezwłocznym poinformowaniu 
właściwych organów państwa 
członkowskiego pochodzenia.

z przepisów niniejszej dyrektywy i innych 
przepisów krajowych, właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
były uprawnione do nałożenia 
odpowiednich kar administracyjnych 
i zastosowania środków naprawczych 
w celu zapewnienia przestrzegania 
obowiązujących przepisów po 
niezwłocznym poinformowaniu 
właściwych organów państwa 
członkowskiego pochodzenia. Ponadto 
właściwe organy przyjmującego państwa 
członkowskiego mogą zakazać dalszej 
działalności takich podmiotów 
obsługujących kredyty w ich państwach 
członkowskich, dopóki właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
nie podejmie odpowiedniej decyzji lub 
dopóki podmiot obsługujący kredyty nie 
zastosuje środka naprawczego. 

Or. en

Poprawka 384
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy – po 
poinformowaniu państwa członkowskiego 
pochodzenia nie zastosowano żadnych 
odpowiednich środków w stosownym 
terminie lub pomimo zastosowania 
środków przez właściwe organy państwa 
członkowskiego pochodzenia lub 
w sytuacji wymagającej pilnego działania – 
podmiot obsługujący kredyty nadal narusza 
obowiązki wynikające z przepisów 
niniejszej dyrektywy, właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
były uprawnione do nałożenia 
odpowiednich sankcji lub kar 

11. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy – po 
poinformowaniu państwa członkowskiego 
pochodzenia, że zastosowano odpowiednie 
środki w stosownym terminie lub pomimo 
zastosowania środków przez właściwe 
organy państwa członkowskiego 
pochodzenia lub w sytuacji wymagającej 
pilnego działania – podmiot obsługujący 
kredyty nadal narusza obowiązujące 
przepisy, w tym obowiązki wynikające z 
przepisów niniejszej dyrektywy, właściwe 
organy przyjmującego państwa 
członkowskiego były uprawnione do 
nałożenia odpowiednich sankcji lub kar 
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administracyjnych i zastosowania środków 
naprawczych w celu zapewnienia 
przestrzegania przepisów niniejszej 
dyrektywy na terytorium tego państwa po 
niezwłocznym poinformowaniu 
właściwych organów państwa 
członkowskiego pochodzenia.

administracyjnych i zastosowania środków 
naprawczych w celu zapewnienia 
przestrzegania przepisów niniejszej 
dyrektywy na terytorium tego państwa po 
niezwłocznym poinformowaniu 
właściwych organów państwa 
członkowskiego pochodzenia. W 
szczególności państwa członkowskie 
zapewniają, by właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
mogły zakazać działalności takich 
podmiotów obsługujących kredyty w ich 
państwach członkowskich, dopóki 
właściwy organ państwa członkowskiego 
pochodzenia nie podejmie odpowiedniej 
decyzji.

Or. en

Poprawka 385
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. W przypadku gdy właściwy organ 
państwa członkowskiego uważa, że 
w danej sytuacji współpraca z właściwymi 
organami innego państwa członkowskiego 
nie spełnia istotnych wymogów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
zgłasza sprawę do EUNB. W przypadku 
braku porozumienia między organami 
państwa członkowskiego pochodzenia 
i organami przyjmującego państwa 
członkowskiego przez więcej niż cztery 
miesiące organy te pozostawiają podjęcie 
decyzji EUNB zgodnie z art. 19 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, a 
następnie podejmują decyzję zgodnie 
z decyzją EUNB. Okres czterech miesięcy 
uznaje się za fazę postępowania 
pojednawczego w rozumieniu tego 
rozporządzenia. EUNB może też z własnej 
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inicjatywy, zgodnie z art. 19 ust. 1 akapit 
drugi tego rozporządzenia, udzielić 
pomocy właściwym organom w 
osiągnięciu porozumienia.

Or. en

Poprawka 386
Stéphanie Yon-Courtin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł II – rozdział 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawa i ochrona kredytobiorców 
będących konsumentami znajdujących się 
w trudnej sytuacji

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 387
Stéphanie Yon-Courtin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Działania restrukturyzacyjne i egzekucja 

z nieruchomości
1. Kredytodawcy podejmują wszelkie 
starania, aby unikać przenoszenia 
zagrożonych kredytów konsumenckich na 
osoby trzecie. W szczególności państwa 
członkowskie zapewniają, by 
kredytodawcy wykazywali należytą 
cierpliwość wobec kredytobiorców 
znajdujących się w trudnej sytuacji, 
zgodnie z art. 28 dyrektywy 2014/17/UE i 
wytycznymi EUNB EBA/GL/2015/12 
dotyczącymi zaległości w spłacie i 
egzekucji z nieruchomości.
2. Działania restrukturyzacyjne mogą 
obejmować następujące ustępstwa wobec 
konsumenta:
a) całkowite lub częściowe refinansowanie 
umowy o kredyt;
b) modyfikację wcześniejszych warunków 
umowy o kredyt, mogącą obejmować 
między innymi:
(i) wydłużenie czasu spłacania kredytu 
hipotecznego;
(ii) zmianę rodzaju kredytu hipotecznego 
(np. przekształcenie kredytu hipotecznego 
z kapitałowo‐odsetkowego w tylko 
odsetkowy);
(iii) odroczenie spłaty wszystkich lub 
części rat na dany okres;
(iv) zmianę oprocentowania do 
określonego pułapu;
(v) zaoferowanie wakacji kredytowych.
3. Definicja kredytów zagrożonych 
przyjęta na mocy rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) 2015/227 
pozostaje bez uszczerbku dla obowiązków 
kredytodawców w zakresie działań 
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restrukturyzacyjnych.
4. W przypadku egzekucji z 
nieruchomości, gdy kredyt jest 
zabezpieczony głównym miejscem 
zamieszkania konsumenta, zwrot lub 
przeniesienie zabezpieczenia lub 
przychodu ze sprzedaży zabezpieczenia 
kredytodawcy lub osobie trzeciej są 
wystarczające do spłaty kredytu. Art. 28 
ust. 4 dyrektywy 2014/17/UE należy 
odpowiednio zmienić.

Or. en

Poprawka 388
Stéphanie Yon-Courtin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12b
Wykup długu

1. W przypadku gdy instytucja kredytowa 
zamierza przenieść umowę o kredyt na 
nabywcę kredytu po określonej cenie, 
przed przeniesieniem zezwala danym 
dłużnikom będącym konsumentami na 
odkupienie ich długu po tej samej cenie 
lub z niewielkim narzutem, który ustalają 
właściwe organy krajowe. W tym celu od 
instytucji kredytowych wymaga się 
ujawniania właściwym organom 
koniecznych danych szczegółowych na 
temat oczekiwanych porozumień z 
nabywcami kredytów.
2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
opcja wykupu długu mogła być 
wykonywana w ratach.

Or. en
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Poprawka 389
Stéphanie Yon-Courtin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12b
Zasady prowadzenia działalności przez 

podmioty obsługujące kredyty i nabywców 
kredytów

1. Podmioty obsługujące kredyty i 
nabywcy kredytów działają w dobrej 
wierze, traktują konsumentów w uczciwy 
sposób oraz szanują ich prywatność. 
Zakazane są następujące praktyki:
a) przekazywanie konsumentom 
informacji wprowadzających w błąd;
b) nękanie konsumentów, w tym 
przekazywanie informacji na temat długu 
konsumentów ich pracodawcom, 
rodzinom, znajomym i sąsiadom;
c) pobieranie od konsumentów opłat 
i nakładanie na nich kar, które 
przekraczają koszty bezpośrednio 
związane z zarządzaniem długiem; 
państwa członkowskie określają górny 
limit tych opłat i kar zgodnie z zasadami 
sprawiedliwości, racjonalności 
i proporcjonalności.
Niniejszy ustęp stosuje się również do 
dostawców usług outsourcingu, o których 
mowa w art. 10 niniejszej dyrektywy.
2. Państwa członkowskie mogą zachować 
istniejące środki krajowe mające na celu 
ochronę kredytobiorców znajdujących się 
w trudnej sytuacji, a także przyjąć bardziej 
rygorystyczne środki, np. dotyczące 
upadłości konsumenckiej oraz 
ograniczenia działalności podmiotów 
obsługujących kredyty i nabywców 
kredytów.

Or. en
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Poprawka 390
Stéphanie Yon-Courtin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12d
Prawo do reprezentacji prawnej

1. W przypadku każdego postępowania 
sądowego z udziałem kredytobiorcy 
znajdującego się w trudnej sytuacji należy 
zwrócić uwagę na równość statusu 
reprezentacji, aby zapewnić pełne 
i sprawiedliwe postępowanie oraz pełne 
i całościowe zrozumienie wszystkich 
omawianych parametrów i podnoszonych 
twierdzeń prawnych.
2. Wymaga to zapewnienia 
równoważności reprezentacji prawnej i jej 
dostępności dla wszystkich kredytobiorców 
znajdujących się w trudnej sytuacji oraz 
dostatecznie wczesnego zapewnienia 
kompleksowego przedstawienia wszystkich 
istotnych faktów i szczegółowych 
informacji na potrzeby odpowiedniego 
zastępstwa procesowego w sporze.
3. W stosownych przypadkach usługa ta 
powinna być świadczona na koszt państwa 
członkowskiego w formie bezpłatnej 
pomocy prawnej lub jej ekwiwalentu.

Or. en

Poprawka 391
Stéphanie Yon-Courtin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Artykuł 12e
Rozstrzygnięcia polubowne na drodze 

pozasądowej
Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie konsumentom niezależnych 
i skutecznych mechanizmów polubownych 
rozstrzygnięć na drodze pozasądowej. 
Mechanizmy te obejmują bezpośrednie 
rozstrzyganie i alternatywne metody 
rozwiązywania sporów.

Or. en

Poprawka 392
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł -13 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -13
Działania restrukturyzacyjne

1. Państwa członkowskie wymagają, by 
kredytodawcy podejmowali, z 
zachowaniem należytej staranności, jak 
największe starania w celu wdrożenia, w 
stosownych przypadkach, rozsądnych i 
wykonalnych działań 
restrukturyzacyjnych oprócz środków 
przewidzianych w art. 28 dyrektywy 
2014/17/UE, zanim przeniosą prawa 
kredytodawców wynikające z umowy 
o kredyt lub samą umowę o kredyt, jeśli 
kredytobiorca, który zawarł umowę o 
kredyt, ma trudności płatnicze.
2. Podczas działań restrukturyzacyjnych 
należy priorytetowo traktować 
konsumentów i działania te powinny 
obejmować co najmniej poniżej 
wymienione potencjalne działania, 
o których należy poinformować, 
w standardowych formach, 
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kredytobiorców mających trudności 
płatnicze, na podstawie oceny 
przystępności:
a) opcje częściowego refinansowania 
umowy o kredyt;
b) opcje możliwej modyfikacji 
wcześniejszych warunków umowy o kredyt 
na korzyść kredytobiorcy, które mogą 
obejmować między innymi:
(i) wydłużenie czasu spłacania kredytu;
(ii) zmianę rodzaju kredytu;
(iii) odroczenie spłaty wszystkich lub 
części rat na dany okres;
(iv) zmianę oprocentowania do 
określonego pułapu; zaoferowanie 
wakacji kredytowych i okresów karencji;
(v) częściowe spłaty i wykup długu;
(vi) przeliczanie waluty;
(vii) częściowe umorzenie i konsolidację 
długu.
3. Zakwalifikowanie umów o kredyt jako 
umów zagrożonych odbywa się bez 
uszczerbku dla wymogów dotyczących 
działań restrukturyzacyjnych 
kredytodawcy.
4. Instytucje kredytowe i inni 
kredytodawcy co roku przedstawiają 
właściwym organom sprawozdanie 
podsumowujące ich rzetelne polityki i 
procesy w dziedzinie działań 
restrukturyzacyjnych, w tym procedury 
jak najwcześniejszego identyfikowania 
kredytobiorców mających trudności 
płatnicze. Takie sprawozdanie obejmuje 
podsumowanie liczby kredytobiorców, 
którzy skorzystali z działań 
restrukturyzacyjnych, i trybów 
prowadzenia działań 
restrukturyzacyjnych, które okazały się 
skuteczne w poprzednim roku. Organ 
zarządzający powinien zatwierdzić te 
informacje przed ich przekazaniem 
właściwym organom.
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5. EUNB opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia:
(i) działań restrukturyzacyjnych i oceny 
przystępności, o których mowa w ust. 2:
(ii) definicji kredytobiorcy mającego 
trudności płatnicze, o którym mowa w ust. 
2;
(iii) treści sprawozdania, o którym mowa 
w ust. 4.
EUNB przedstawi Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
do dnia [rok od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy]. Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia regulacyjnych 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–
14 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

Or. en

Poprawka 393
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł -13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -13a
Wymogi dla kredytodawców przed 

przeniesieniem praw kredytodawców 
wynikających z umowy o kredyt lub samej 

umowy o kredyt
Państwa członkowskie wymagają, by 
kredytodawcy nie mogli przenosić 
niezagrożonej umowy o kredyt bez zgody 
kredytobiorcy, który zawarł umowę o 
kredyt.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby kredytodawca przekazywał wszystkie 
niezbędne informacje nabywcy kredytu 
w celu umożliwienia nabywcy kredytu 
oszacowania wartości umowy o kredyt 
i prawdopodobieństwa odzyskania wartości 
takiej umowy przed zawarciem umowy 
o przeniesienie danej umowy o kredyt.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby kredytodawca przekazywał nabywcy 
kredytu niezbędne informacje dotyczące 
praw kredytodawcy wynikających 
z zagrożonej umowy o kredyt lub samej 
zagrożonej umowy o kredyt i, 
w stosownych przypadkach, 
zabezpieczenia, w celu umożliwienia 
nabywcy kredytu oszacowania wartości 
praw kredytodawcy wynikających 
z zagrożonej umowy o kredyt lub samej 
zagrożonej umowy o kredyt 
i prawdopodobieństwa odzyskania wartości 
takiej umowy przed zawarciem umowy 
o przeniesienie danych praw kredytodawcy 
wynikających z zagrożonej umowy 
o kredyt lub danej zagrożonej umowy 
o kredyt, przy jednoczesnym zapewnieniu 
ochrony informacji udostępnionych przez 
kredytodawcę i poufności danych 
gospodarczych.

Or. en

Poprawka 395
Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby kredytodawca przekazywał wszystkie 
niezbędne informacje nabywcy kredytu 
w celu umożliwienia nabywcy kredytu 
oszacowania wartości umowy o kredyt 
i prawdopodobieństwa odzyskania wartości 
takiej umowy przed zawarciem umowy 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby kredytodawca przekazywał wszystkie 
niezbędne informacje nabywcy kredytu 
w celu umożliwienia nabywcy kredytu 
oszacowania wartości umowy o kredyt 
i prawdopodobieństwa odzyskania wartości 
takiej umowy przed zawarciem umowy 
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o przeniesienie danej umowy o kredyt. o przeniesienie danej umowy o kredyt, w 
zakresie, w jakim można w rozsądny 
sposób oczekiwać uzyskania takich 
informacji lub ułatwienia ich 
rozpowszechniania.

Or. en

Poprawka 396
Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, 
aby instytucja kredytowa lub jednostka 
zależna instytucji kredytowej, które 
przenoszą umowę o kredyt na nabywcę 
kredytu, przekazały właściwym organom 
wyznaczonym zgodnie z art. 20 ust. 3 
niniejszej dyrektywy i art. 4 dyrektywy 
2013/36/UE39 następujące informacje:

2. Państwa członkowskie co pół roku 
wymagają, aby instytucje kredytowe, które 
przenoszą prawa kredytodawcy 
wynikające z zagrożonej umowy o kredyt 
lub samą zagrożoną umowę o kredyt na 
nabywcę kredytu, przekazały właściwym 
organom wyznaczonym zgodnie z art. 20 
ust. 3 niniejszej dyrektywy i art. 4 
dyrektywy 2013/36/UE39, w odniesieniu 
do każdego przeniesienia, informacje 
dotyczące identyfikatora podmiotu 
prawnego (LEI) nabywcy kredytu lub, 
w przypadku braku takiego 
identyfikatora:
(i) tożsamość nabywcy kredytu lub 
członków organu zarządzającego lub 
administracyjnego nabywcy i osób 
posiadających znaczny pakiet akcji 
nabywcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 36 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz
(ii) adres nabywcy.
Dodatkowo instytucja kredytowa 
przekazuje co najmniej następujące 
informacje:

_________________ _________________
39 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 
r. w sprawie warunków dopuszczenia 
instytucji kredytowych do działalności oraz 

39 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 
r. w sprawie warunków dopuszczenia 
instytucji kredytowych do działalności oraz 
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nadzoru ostrożnościowego nad 
instytucjami kredytowymi i firmami 
inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 
2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 
2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 
176 z 27.6.2013, s. 338).

nadzoru ostrożnościowego nad 
instytucjami kredytowymi i firmami 
inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 
2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 
2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 
176 z 27.6.2013, s. 338).

Or. en

Poprawka 397
Matt Carthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Nabywcy kredytów podlegający prawu 

krajowemu
Nabywca kredytu, który prowadzi 
działalność w państwie członkowskim, 
podlega ograniczeniom i wymogom 
określonym w prawie krajowym danego 
państwa członkowskiego zgodnie 
z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 398
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EUNB opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
określających formaty, które mają być 
stosowane przez kredytodawców będących 
instytucjami kredytowymi na potrzeby 
przekazywania informacji określonych 
w art. 13 ust. 1, tak aby przedstawić 

1. EUNB opracowuje projekty 
wytycznych określających formaty, które 
mogą być stosowane przez kredytodawców 
będących instytucjami kredytowymi na 
potrzeby przekazywania informacji 
określonych w art. 13 ust. 1, tak aby 
przedstawić nabywcom kredytów 
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nabywcom kredytów szczegółowe 
informacje na temat ich ekspozycji 
kredytowych w portfelu bankowym do 
celów zbadania, przeprowadzenia 
finansowej analizy due diligence oraz 
wyceny umowy o kredyt.

szczegółowe informacje na temat ich 
ekspozycji kredytowych w portfelu 
bankowym do celów zbadania, 
przeprowadzenia finansowej analizy due 
diligence oraz wyceny umowy o kredyt lub 
praw kredytodawcy. EUNB określa 
w projektach wytycznych, które pola 
minimalne danych dotyczących 
zagrożonych umów o kredyt lub praw 
kredytodawcy są wymagane do spełnienia 
wymogów informacyjnych określonych 
w art. 13 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Formularze dotyczące kredytów zagrożonych nie są obowiązkowe i nie stanowią wymogu 
sprawozdawczości nadzorczej, lecz są jedynie wytyczną.

Poprawka 399
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EUNB opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
określających formaty, które mają być 
stosowane przez kredytodawców będących 
instytucjami kredytowymi na potrzeby 
przekazywania informacji określonych 
w art. 13 ust. 1, tak aby przedstawić 
nabywcom kredytów szczegółowe 
informacje na temat ich ekspozycji 
kredytowych w portfelu bankowym do 
celów zbadania, przeprowadzenia 
finansowej analizy due diligence oraz 
wyceny umowy o kredyt.

1. EUNB opracowuje wytyczne 
określające formaty, które mogą być 
stosowane przez kredytodawców będących 
instytucjami kredytowymi na potrzeby 
przekazywania informacji określonych 
w art. 13 ust. 1, tak aby przedstawić 
nabywcom kredytów szczegółowe 
informacje na temat ich ekspozycji 
kredytowych w portfelu bankowym do 
celów zbadania, przeprowadzenia 
finansowej analizy due diligence oraz 
wyceny umowy o kredyt.

Or. en

Poprawka 400
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Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EUNB opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
określających formaty, które mają być 
stosowane przez kredytodawców będących 
instytucjami kredytowymi na potrzeby 
przekazywania informacji określonych 
w art. 13 ust. 1, tak aby przedstawić 
nabywcom kredytów szczegółowe 
informacje na temat ich ekspozycji 
kredytowych w portfelu bankowym do 
celów zbadania, przeprowadzenia 
finansowej analizy due diligence oraz 
wyceny umowy o kredyt.

1. EUNB opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
określających formaty, które mają być 
stosowane przez kredytodawców będących 
instytucjami kredytowymi na potrzeby 
przekazywania informacji określonych 
w art. 13 ust. 1, tak aby przedstawić 
nabywcom kredytów szczegółowe 
informacje na temat ich ekspozycji 
kredytowych w portfelu bankowym do 
celów zbadania, przeprowadzenia 
finansowej analizy due diligence oraz 
wyceny praw kredytodawcy wynikających 
z zagrożonej umowy o kredyt lub samej 
zagrożonej umowy o kredyt. 
W wykonawczych standardach 
technicznych EUNB określa, które pola 
danych dotyczące praw kredytodawcy 
wynikających z zagrożonej umowy 
o kredyt lub samej zagrożonej umowy 
o kredyt są wymagane do spełnienia 
obowiązków informacyjnych określonych 
w art. 13 ust. 1, stosowanych do instytucji 
kredytowych w proporcjonalny sposób, z 
uwzględnieniem ich wielkości i 
złożoności. 

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EUNB przedstawia te projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
Komisji do dnia [31 grudnia 2018] r.

skreśla się
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Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia wykonawczych standardów 
technicznych, o których mowa w ust. 1, 
zgodnie z art. 15 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1093/201040.

skreśla się

_________________
40 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego), zmiany decyzji 
nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji 
Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 
z 15.12.2010, s. 12).

Or. en

Poprawka 403
Matt Carthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby przedstawiciel nabywcy kredytu, 
o którym mowa w art. 17 ust. 1, wyznaczył 
instytucję kredytową z siedzibą w Unii lub 
jej jednostkę zależną z siedzibą w Unii lub 
posiadający zezwolenie podmiot 
obsługujący kredyty do celów 
prowadzenia działalności w zakresie 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
bezpośrednie regulowanie nabywców 
kredytów działających w ich jurysdykcji 
dzięki upoważnieniu właściwych organów 
krajowych do nadzorowania nabywców 
kredytów, prowadzenia dochodzeń w ich 
sprawie oraz nakładania na nich sankcji.
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obsługi kredytów w odniesieniu do umów 
o kredyt zawartych z konsumentami.

Or. en

Poprawka 404
Matt Carthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nabywca kredytu nie podlegał żadnym 
dodatkowym wymogom w zakresie 
nabywania umów o kredyt innym niż 
wymogi określone w środkach krajowych 
transponujących niniejszą dyrektywę.

skreśla się

Or. en

Poprawka 405
Frances Fitzgerald

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nabywca kredytu nie podlegał żadnym 
dodatkowym wymogom w zakresie 
nabywania umów o kredyt innym niż 
wymogi określone w środkach krajowych 
transponujących niniejszą dyrektywę.

skreśla się

Or. en

Poprawka 406
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nabywca kredytu nie podlegał żadnym 
dodatkowym wymogom w zakresie 
nabywania umów o kredyt innym niż 
wymogi określone w środkach krajowych 
transponujących niniejszą dyrektywę.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe prawo unijne i krajowe 
dotyczące w szczególności wykonywania 
umów, ochrony konsumentów, praw 
kredytobiorców i odpowiedzialności 
karnej nadal miało zastosowanie do 
nabywcy kredytu w momencie 
przeniesienia praw kredytodawcy 
wynikających z umowy o kredyt lub samej 
umowy o kredyt na nabywcę kredytu. 
Przeniesienie praw kredytodawcy 
wynikających z umowy o kredyt lub samej 
umowy o kredyt na nabywcę kredytu nie 
wpływa na poziom ochrony zapewniony 
konsumentom i innym kredytobiorcom na 
mocy prawa unijnego i krajowego.

Or. en

Poprawka 407
Pedro Marques

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nabywca kredytu nie podlegał żadnym 
dodatkowym wymogom w zakresie 
nabywania umów o kredyt innym niż 
wymogi określone w środkach krajowych 
transponujących niniejszą dyrektywę.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nabywca kredytu nie podlegał żadnym 
dodatkowym wymogom administracyjnym 
w zakresie nabywania praw kredytodawcy 
wynikających z zagrożonej umowy 
o kredyt lub samych zagrożonych umów 
o kredyt innym niż wymogi określone 
w środkach krajowych transponujących 
niniejszą dyrektywę, prawie ochrony 
konsumentów lub prawie umów. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby właściwe 
prawo unijne i krajowe dotyczące 
w szczególności wykonywania umów, 
ochrony konsumentów, praw 
kredytobiorców, udzielania kredytów, 
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tajemnicy bankowej oraz prawo karne 
nadal miało zastosowanie do nabywcy 
kredytu w momencie przeniesienia praw 
kredytodawcy wynikających z umowy 
o kredyt lub samej umowy o kredyt na 
nabywcę kredytu. Przeniesienie praw 
kredytodawcy wynikających z umowy 
o kredyt lub samej umowy o kredyt na 
nabywcę kredytu nie wpływa na poziom 
ochrony zapewniony konsumentom 
i innym kredytobiorcom na mocy prawa 
unijnego i krajowego.

Or. en

Poprawka 408
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nabywca kredytu nie podlegał żadnym 
dodatkowym wymogom w zakresie 
nabywania umów o kredyt innym niż 
wymogi określone w środkach krajowych 
transponujących niniejszą dyrektywę.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nabywca kredytu podlegał niezbędnym 
dodatkowym wymogom w zakresie 
nabywania umów o kredyt innym niż 
wymogi określone w środkach krajowych 
transponujących niniejszą dyrektywę.

Or. en

Poprawka 409
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają, 
by nabywca kredytu lub, w stosownym 
przypadku, wyznaczony podmiot 
obsługujący kredyt w momencie 
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przeniesienia praw kredytodawcy 
wynikających z umowy o kredyt lub samej 
umowy o kredyt przejmował wszystkie 
odpowiednie obowiązki w zakresie 
przekazywania informacji i 
powiadamiania właściwych organów 
krajowych.

Or. en

Poprawka 410
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
uprawnienia krajowe dotyczące rejestrów 
kredytowych, w tym na uprawnienie do 
wymagania od nabywców kredytów 
informacji na temat praw kredytodawcy 
wynikających z umowy o kredyt lub na 
temat samej umowy o kredyt i jej 
wykonania.

Or. en

Poprawka 411
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
przepisy państw członkowskich 
rozszerzające zakres dyrektywy lub 
nakładające dodatkowe wymagania na 
nabywców kredytów.
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Or. en

Poprawka 412
Matt Carthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 skreśla się
Przedstawiciele nabywców kredytów 
niemających siedziby w Unii
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w przypadku gdy zawierane jest 
przeniesienie umowy o kredyt, nabywca 
kredytu, który nie ma siedziby ani miejsca 
zamieszkania w Unii, wyznaczył na piśmie 
przedstawiciela mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania w Unii.
2. Właściwe organy zwracają się do 
przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1, 
dodatkowo lub zamiast zwracać się do 
nabywcy kredytu, we wszystkich kwestiach 
związanych z bieżącym przestrzeganiem 
przepisów niniejszej dyrektywy 
i przedstawiciel ten ponosi pełną 
odpowiedzialność za przestrzeganie 
obowiązków nałożonych na nabywcę 
kredytu zgodnie z przepisami krajowymi 
transponującymi niniejszą dyrektywę.

Or. en

Poprawka 413
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 1. Państwa członkowskie zapewniają, 
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aby nabywca kredytu lub, w stosownych 
przypadkach, jego przedstawiciel 
wyznaczony zgodnie z art. 17 przekazywał 
informacje właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym nabywca 
kredytu lub, w stosownych przypadkach, 
jego przedstawiciel ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, na temat tego, że 
zamierza bezpośrednio egzekwować 
umowę o kredyt, podając następujące 
informacje:

aby nabywca kredytu, jego jednostki lub, 
w stosownych przypadkach, jego 
przedstawiciel wyznaczony zgodnie 
z art. 17 podlegał tym samym zasadom 
niezależnie od tego, czy jest 
wyspecjalizowanym podmiotem 
obsługującym kredyty, czy instytucją 
bankową. Ponadto zapewniają, by 
przekazywał informacje właściwym 
organom państwa członkowskiego, 
w którym nabywca kredytu lub, 
w stosownych przypadkach, jego 
przedstawiciel ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, na temat tego, że zamierza 
bezpośrednio egzekwować umowę 
o kredyt, podając następujące informacje:

Or. en

Poprawka 414
Matt Carthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nabywca kredytu lub, w stosownych 
przypadkach, jego przedstawiciel 
wyznaczony zgodnie z art. 17 przekazywał 
informacje właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym nabywca 
kredytu lub, w stosownych przypadkach, 
jego przedstawiciel ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, na temat tego, że 
zamierza bezpośrednio egzekwować 
umowę o kredyt, podając następujące 
informacje:

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nabywca kredytu przekazywał 
informacje właściwym organom państwa 
członkowskiego na temat tego, że zamierza 
bezpośrednio egzekwować umowę 
o kredyt, podając następujące informacje:

Or. en

Poprawka 415
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, 
aby nabywca kredytu lub, w stosownych 
przypadkach, jego przedstawiciel 
wyznaczony zgodnie z art. 17, który 
przenosi umowę o kredyt na innego 
nabywcę kredytu, przekazywał właściwym 
organom, o których mowa w art. 18 ust. 1, 
informacje na temat przeniesienia oraz 
tożsamości i adresu nowego nabywcy 
kredytu lub, w stosownych przypadkach, 
jego przedstawiciela wyznaczonego 
zgodnie z art. 17.

1. W przypadku gdy nabywca kredytu 
przenosi prawa kredytodawcy wynikające 
z zagrożonej umowy o kredyt lub samą 
zagrożoną umowę o kredyt na innego 
nabywcę kredytu, państwa członkowskie 
wymagają, aby wyznaczony podmiot 
obsługujący kredyt co kwartał 
przekazywał właściwym organom państwa 
członkowskiego pochodzenia, w 
odniesieniu do każdego przeniesienia, 
informacje na temat identyfikatora 
podmiotu prawnego (LEI) nowego 
nabywcy kredytu lub, w przypadku braku 
takiego identyfikatora, następujące 
informacje:
(i) tożsamość nowego nabywcy kredytu lub 
członków organu zarządzającego lub 
administracyjnego nowego nabywcy 
i osób posiadających znaczny pakiet akcji 
nowego nabywcy w rozumieniu art. 4 
ust. 1 pkt 36 rozporządzenia (UE) 
nr 575/2013 oraz
(ii) adres nowego nabywcy.
Dodatkowo nabywca kredytu przekazuje 
co najmniej następujące informacje 
w ujęciu zbiorczym:
a) zagregowane saldo należności 
powiązane z prawami kredytodawcy 
wynikającymi z zagrożonych umów 
o kredyt lub przeniesionymi zagrożonymi 
umowami o kredyt;
b) liczbę i wielkość praw kredytodawcy 
wynikających z zagrożonych umów 
o kredyt lub przeniesionych zagrożonych 
umów o kredyt;
c) w stosownych przypadkach informację 
o tym, czy przeniesienie obejmuje prawa 
kredytodawcy wynikające z zagrożonych 
umów o kredyt lub zagrożone umowy 
o kredyt zawarte z konsumentami, oraz, 
w stosownych przypadkach, rodzaje 
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aktywów stanowiących ich zabezpieczenie.

Or. en

Poprawka 416
Matt Carthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie wymagają, 
aby właściwe organy krajowe 
udostępniały publicznie informacje 
dotyczące przeniesienia umów o kredyt 
z instytucji kredytowej na nabywcę 
kredytu lub z jednego nabywcy kredytu na 
drugiego, w tym tożsamość i adres nowego 
nabywcy kredytu oraz, w stosownych 
przypadkach, jego przedstawiciela 
wyznaczonego zgodnie z art. 17. 

Or. en

Poprawka 417
Frances Fitzgerald

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby podmioty obsługujące kredyty oraz, 
w stosownych przypadkach, dostawcy 
usług obsługi kredytów, na rzecz których 
dokonano outsourcingu działalności 
zgodnie z art. 10, na bieżąco przestrzegali 
przepisów krajowych transponujących 
niniejszą dyrektywę, a także zapewniają, 
aby działalność ta podlegała właściwemu 
nadzorowi ze strony właściwych organów 
państwa członkowskiego pochodzenia 
w celu oceny przestrzegania tych 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby podmioty obsługujące kredyty, 
nabywcy kredytów oraz, w stosownych 
przypadkach, dostawcy usług obsługi 
kredytów, na rzecz których dokonano 
outsourcingu działalności zgodnie z art. 10, 
na bieżąco przestrzegali przepisów 
krajowych transponujących niniejszą 
dyrektywę, a także zapewniają, aby 
działalność ta podlegała właściwemu 
nadzorowi ze strony właściwych organów 
państwa członkowskiego pochodzenia 
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przepisami. w celu oceny przestrzegania tych 
przepisami.

Or. en

Poprawka 418
Frances Fitzgerald

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, w których 
nabywcy kredytów lub, w stosownych 
przypadkach, ich przedstawiciele 
wyznaczeni zgodnie z art. 17 mają siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, zapewniają, aby 
właściwe organy, o których mowa 
w ust. 1, były odpowiedzialne za nadzór 
nad obowiązkami określonymi w art. 15–
19 w odniesieniu do nabywców kredytów 
lub, w stosownych przypadkach, ich 
przedstawicieli wyznaczonych zgodnie 
z art. 17.

skreśla się

Or. en

Poprawka 419
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
właściwym organom państwa 
członkowskiego pochodzenia 
wyznaczonym zgodnie z art. 20 ust. 3 
wszelkie uprawnienia w zakresie nadzoru, 
przeprowadzania dochodzenia i nakładania 
sankcji niezbędne do wykonywania ich 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
właściwym organom państwa 
członkowskiego pochodzenia i 
przyjmującego państwa członkowskiego 
wyznaczonym zgodnie z art. 20 ust. 3 
wszelkie uprawnienia w zakresie nadzoru, 
przeprowadzania dochodzenia i nakładania 



PE645.006v01-00 142/169 AM\1195240PL.docx

PL

funkcji i obowiązków określonych 
w niniejszej dyrektywie, w tym:

sankcji niezbędne do wykonywania ich 
funkcji i obowiązków określonych 
w niniejszej dyrektywie, w tym co 
najmniej:

Or. en

Poprawka 420
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) uprawnienie do zakazania 
pewnych działań;

Or. en

Poprawka 421
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) uprawnienie do wymagania od 
podmiotu obsługującego kredyty 
usunięcia z jego organu zarządzającego 
lub administracyjnego członków, którzy 
nie spełniają wymogów określonych 
w art. 5 ust. 1 lit. b) i art. 5a;

Or. en

Poprawka 422
Ernest Urtasun
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w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) uprawnienie do wymagania od 
podmiotów obsługujących kredyty zmiany 
lub aktualizacji ich wewnętrznych zasad 
zarządzania i wewnętrznych 
mechanizmów kontroli w celu 
skutecznego zapewnienia poszanowania 
praw kredytobiorcy zgodnie z przepisami 
regulującymi daną umowę o kredyt;

Or. en

Poprawka 423
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ec) uprawnienie do wymagania od 
podmiotów obsługujących kredyty zmiany 
lub aktualizacji przyjętych przez nie 
polityk w celu zapewnienia 
sprawiedliwego traktowania 
kredytobiorców z dołożeniem należytej 
staranności oraz dokumentowania 
i rozpatrywania skarg kredytobiorców;

Or. en

Poprawka 424
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ed) uprawnienie do wymagania 
dodatkowych informacji dotyczących 
przenoszenia praw kredytobiorców na 
mocy umów o kredyt lub samych umów 
o kredyt;

Or. en

Poprawka 425
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ee) uprawnienie do przeglądu 
rzetelnych polityk i procesów dotyczących 
działań restrukturyzacyjnych, o których 
mowa w art. -13;

Or. en

Poprawka 426
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy państwa 
członkowskiego pochodzenia co najmniej 
raz w roku dokonywały oceny wdrożenia 
przez podmiot obsługujący kredyty 
wymogów określonych w art. 5 ust. 1 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy państwa 
członkowskiego pochodzenia co najmniej 
raz w roku dokonywały oceny wdrożenia 
przez podmiot obsługujący kredyty 
wymogów określonych w art. 5 ust. 1 
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lit. c), d) i e). lit. b)– ee).

Or. en

Poprawka 427
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy określające odpowiednie kary 
administracyjne i środki naprawcze mające 
zastosowanie co najmniej w następujących 
sytuacjach:

1. Bez uszczerbku dla prawa państw 
członkowskich do ustanawiania sankcji 
karnych państwa członkowskie 
ustanawiają przepisy określające 
odpowiednie kary administracyjne i środki 
naprawcze mające zastosowanie co 
najmniej w następujących sytuacjach:

Or. en

Poprawka 428
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podmiot obsługujący kredyty nie 
zawiera umowy outsourcingu lub zawiera 
taką umowę z naruszeniem przepisów 
transponujących art. 10 lub dostawca usług 
obsługi kredytów, na rzecz którego 
dokonano outsourcingu funkcji, poważnie 
narusza obowiązujące przepisy prawne, w 
tym przepisy prawa krajowego 
transponujące niniejszą dyrektywę;

a) podmiot obsługujący kredyty nie 
spełnia wymogu określonego w krajowych 
środkach transponujących art. 9 niniejszej 
dyrektywy lub zawiera umowę 
outsourcingu z naruszeniem przepisów 
transponujących art. 10 lub dostawca usług 
obsługi kredytów, na rzecz którego 
dokonano outsourcingu funkcji, poważnie 
narusza obowiązujące przepisy prawne, 
w tym przepisy prawa krajowego 
transponujące niniejszą dyrektywę;

Or. en
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Poprawka 429
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zasady zarządzania i mechanizmy 
kontroli wewnętrznej podmiotu 
obsługującego kredyty nie zapewniają 
poszanowania praw kredytobiorcy i 
zgodności z przepisami dotyczącymi 
ochrony danych osobowych;

b) zasady zarządzania i mechanizmy 
kontroli wewnętrznej nabywcy kredytu lub 
podmiotu obsługującego kredyty nie 
zapewniają poszanowania praw 
kredytobiorcy i zgodności z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych;

Or. en

Poprawka 430
Frances Fitzgerald

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) polityka podmiotu obsługującego 
kredyty jest nieodpowiednia do 
zapewnienia właściwego sposobu 
traktowania kredytobiorców, jak określono 
w art. 5 ust. 1 lit. d);

c) polityka podmiotu obsługującego 
kredyty lub nabywcy kredytu jest 
nieodpowiednia do zapewnienia 
właściwego sposobu traktowania 
kredytobiorców, jak określono w art. 5 
ust. 1 lit. d);

Or. en

Poprawka 431
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) polityka podmiotu obsługującego 
kredyty jest nieodpowiednia do 

c) polityka nabywcy kredytu lub 
podmiotu obsługującego kredyty jest 
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zapewnienia właściwego sposobu 
traktowania kredytobiorców, jak określono 
w art. 5 ust. 1 lit. d);

nieodpowiednia do zapewnienia 
właściwego sposobu traktowania 
kredytobiorców, jak określono w art. 5 
ust. 1 lit. d);

Or. en

Poprawka 432
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) procedury wewnętrzne podmiotu 
obsługującego kredyty nie zapewniają 
dokumentowania i rozpatrywania skarg 
kredytobiorców zgodnie z obowiązkami 
określonymi w krajowych środkach 
transponujących niniejszą dyrektywę;

d) procedury wewnętrzne nabywcy 
kredytu lub podmiotu obsługującego 
kredyty nie zapewniają dokumentowania 
i rozpatrywania skarg kredytobiorców 
zgodnie z obowiązkami określonymi 
w krajowych środkach transponujących 
niniejszą dyrektywę;

Or. en

Poprawka 433
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) instytucja kredytowa przekazuje 
informacje określone w krajowych 
środkach transponujących art. 13 
niniejszej dyrektywy dopiero po 
zakończeniu przenoszenia umowy o 
kredyt;

Or. en

Poprawka 434
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Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) nabywca kredytu nie spełnia 
wymogów określonych w krajowych 
środkach transponujących art. -13 
niniejszej dyrektywy;

Or. en

Poprawka 435
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) nabywca kredytu nie spełnia 
wymogów dotyczących prowadzenia 
działalności określonych w krajowych 
środkach transponujących art. 6a 
niniejszej dyrektywy;

Or. en

Poprawka 436
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera g c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) instytucja kredytowa nie 
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przekazuje informacji określonych 
w krajowych środkach transponujących 
art. 13 niniejszej dyrektywy;

Or. en

Poprawka 437
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera g d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gd) instytucja kredytowa nie spełnia 
wymogów określonych w krajowych 
środkach transponujących art. -13 
niniejszej dyrektywy;

Or. en

Poprawka 438
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera g e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ge) instytucja kredytowa nie spełnia 
wymogów dotyczących prowadzenia 
działalności określonych w krajowych 
środkach transponujących art. 6a 
niniejszej dyrektywy;

Or. en

Poprawka 439
Ernest Urtasun
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w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera g f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gf) podmiot obsługujący kredyty 
zezwala, aby jedna lub więcej osób, które 
nie spełniają wymogów określonych 
w art. 5 ust. 1 lit. b), zostały lub pozostały 
członkami jego organu zarządzającego 
lub administracyjnego;

Or. en

Poprawka 440
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera g g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gg) podmiot obsługujący kredyty nie 
spełnia wymogu określonego w krajowych 
środkach transponujących art. 35 
niniejszej dyrektywy;

Or. en

Poprawka 441
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera g h (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gh) podmiot obsługujący kredyty lub 
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dostawca usług obsługi kredytów nie 
spełnia wymogów dotyczących 
prowadzenia działalności określonych 
w krajowych środkach transponujących 
art. 6a niniejszej dyrektywy;

Or. en

Poprawka 442
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) cofnięcie zezwolenia na 
prowadzenie działalności jako podmiot 
obsługujący kredyty;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 443
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
uwzględnianie, w stosownych 
przypadkach, przez właściwe organy – 
przy ustalaniu rodzaju kar 
administracyjnych lub innych środków 
naprawczych oraz kwoty 
administracyjnych kar finansowych – 
następujących okoliczności:

4. Państwa członkowskie zapewniają 
uwzględnianie przez właściwe organy – 
przy ustalaniu rodzaju kar 
administracyjnych lub innych środków 
naprawczych oraz kwoty 
administracyjnych kar finansowych – 
istotnych okoliczności, w tym:

Or. en
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Poprawka 444
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli sytuacje, o których mowa w 
ust. 1, mają zastosowanie do osób 
prawnych, państwa członkowskie 
zapewniają również, aby właściwe organy 
stosowały kary administracyjne i środki 
naprawcze określone w ust. 2 wobec 
członków organu zarządzającego lub 
administracyjnego oraz wobec innych osób 
fizycznych, które w świetle prawa 
krajowego ponoszą odpowiedzialność za 
naruszenie.

5. Państwa członkowskie zapewniają 
również, aby właściwe organy stosowały 
kary administracyjne i środki naprawcze 
określone w ust. 2 wobec członków organu 
zarządzającego lub administracyjnego oraz 
wobec innych osób fizycznych, które 
w świetle prawa krajowego ponoszą 
odpowiedzialność za naruszenie.

Or. en

Poprawka 445
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji 
nakładającej kary administracyjne lub 
środki naprawcze określone w ust. 2 
niniejszego artykułu właściwe organy 
zapewniły danemu podmiotowi 
obsługującemu kredyty, nabywcy kredytu 
lub, w stosownych przypadkach, jego 
przedstawicielowi wyznaczonemu zgodnie 
z art. 17 możliwość przedstawienia 
swojego stanowiska.

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji 
nakładającej kary administracyjne lub 
środki naprawcze określone w ust. 2 
niniejszego artykułu właściwe organy 
zapewniły danemu podmiotowi 
obsługującemu kredyty, nabywcy kredytu 
możliwość przedstawienia swojego 
stanowiska. Przed podjęciem jakiejkolwiek 
decyzji właściwe organy powiadamiają 
podmiot obsługujący kredyty i 
zainteresowanych kredytodawców w 
formie pisemnej o istnieniu takiego 
postępowania.

Or. en
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Poprawka 446
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a
Zasady prowadzenia działalności przez 

podmioty obsługujące kredyty i nabywców 
kredytów

1. Podmioty obsługujące kredyty i 
nabywcy kredytów działają w dobrej 
wierze, traktują konsumentów w uczciwy 
sposób i szanują ich prywatność.
2. Zakazane są następujące praktyki: 
a) przekazywanie konsumentom 
informacji wprowadzających w błąd;
b) nękanie konsumentów, w tym 
przekazywanie informacji na temat długu 
konsumentów ich pracodawcom, 
rodzinom, znajomym i sąsiadom; 
c) pobieranie od konsumentów opłat 
i nakładanie na nich kar, które 
przekraczają koszty bezpośrednio 
związane z zarządzaniem długiem.
Państwa członkowskie określają górny 
limit opłat i kar, o których mowa w lit. c), 
zgodnie z zasadami sprawiedliwości, 
racjonalności i proporcjonalności. 

Or. en

Poprawka 447
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Poprawka 448
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 skreśla się
Egzekucja
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
zabezpieczenie mogło zostać zrealizowane 
zgodnie z mechanizmem przyspieszonej 
egzekucji z zabezpieczenia na drodze 
pozasądowej.
2.
Państwa członkowskie przewidują co 
najmniej jeden lub oba z następujących 
środków realizacji zabezpieczenia, o której 
mowa w ust. 1, w odniesieniu do każdego 
rodzaju prawa do zabezpieczenia i 
zabezpieczenia:
a) aukcja publiczna;
b) sprzedaż prywatna.
W odniesieniu do każdego z tych środków 
państwa członkowskie mogą przewidzieć, 
że w stosownych przypadkach zostanie 
wyznaczony notariusz, komornik sądowy 
lub inny urzędnik publiczny w celu 
zapewnienia sprawnego i szybkiego 
przekazania zysku ze sprzedaży i 
przeniesienia zabezpieczenia na nabywcę 
lub ochrony praw kredytobiorcy.
3. W przypadku gdy państwa członkowskie 
ustanawiają procedurę egzekucji na 
drodze pozasądowej w drodze 
przewłaszczenia na zabezpieczenie, prawo 
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kredytodawcy do zatrzymania składnika 
aktywów tytułem lub na poczet 
zaspokojenia zobowiązania kredytobiorcy 
biznesowego podlega przepisom 
obowiązującym w poszczególnych 
państwach członkowskich. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby w 
przypadku przewłaszczenia na 
zabezpieczenie dodatnia różnica 
wypłacana na rzecz kredytobiorcy 
biznesowego stanowiła różnicę między 
pozostającą do spłaty kwotą zobowiązania 
z tytułu umowy o kredyt zabezpieczony a 
wyceną składnika aktywów.
4. Do celów realizacji zabezpieczenia, o 
której mowa w ust. 2, państwa 
członkowskie zapewniają, aby 
kredytodawca dokonywał wyceny 
składników aktywów w celu ustalenia 
ceny wywoławczej w przypadku aukcji 
publicznej i sprzedaży prywatnej oraz aby 
spełnione zostały następujące warunki:
a) kredytodawca i kredytobiorca 
biznesowy uzgadniają wyznaczenie 
rzeczoznawcy;
b) wycena jest przeprowadzana przez 
niezależnego rzeczoznawcę;
c) wycena jest uczciwa i realistyczna;
d) wycena jest przeprowadzana specjalnie 
na potrzeby realizacji zabezpieczenia po 
zaistnieniu zdarzenia uprawniającego do 
dokonania egzekucji;
e) kredytobiorca biznesowy ma prawo do 
odwołania się od wyceny do sądu zgodnie 
z art. 29.
5. Do celów lit. a), w przypadku gdy strony 
nie mogą uzgodnić wyznaczenia 
rzeczoznawcy do celów realizacji 
zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2, 
rzeczoznawcę wyznacza się decyzją sądu, 
zgodnie z prawem krajowym państwa 
członkowskiego, w którym kredytobiorca 
biznesowy ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania.
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Or. en

Poprawka 449
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25 skreśla się
Aukcja publiczna
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
realizacja zabezpieczenia w drodze aukcji 
publicznej została przeprowadzona 
zgodnie z następującymi elementami:
a) kredytodawca podał do wiadomości 
publicznej czas i miejsce aukcji publicznej 
co najmniej 10 dni przed tą aukcją;
b) kredytodawca podjął rozsądne 
działania w celu przyciągnięcia jak 
największej liczby potencjalnych 
nabywców;
c) kredytodawca powiadomił 
kredytobiorcę biznesowego i każdą osobę 
trzecią, która posiada udział w danym 
składniku aktywów lub której przysługuje 
do niego prawo, o aukcji publicznej, w 
tym o jej czasie i miejscu, co najmniej 10 
dni przed tą aukcją;
d) wycenę składnika aktywów 
przeprowadzono przed aukcją publiczną;
e) cena wywoławcza składnika aktywów 
jest co najmniej równa kwocie wyceny 
ustalonej przed aukcją publiczną;
f) składnik aktywów może zostać 
sprzedany za cenę niższą o nie więcej niż 
20 % od kwoty wyceny, jeżeli spełnione są 
oba poniższe warunki:
(i) podczas aukcji publicznej żaden 
kupujący nie złożył oferty zgodnej z 
wymogami, o których mowa w lit. e) i f);
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(ii) istnieje groźba szybkiego pogorszenia 
stanu składnika aktywów.
2. W przypadku gdy składnik aktywów nie 
został sprzedany w drodze aukcji 
publicznej, państwa członkowskie mogą 
przewidzieć możliwość realizacji 
zabezpieczenia w drodze sprzedaży 
prywatnej.
3. W przypadku gdy państwo członkowskie 
przewiduje drugą aukcję publiczną, 
zastosowanie mają przepisy ust. 1 lit. a)–
e), ale składnik aktywów może zostać 
sprzedany za jeszcze niższą cenę określoną 
przez państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 450
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26 skreśla się
Sprzedaż prywatna
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
realizacja zabezpieczenia w drodze 
sprzedaży prywatnej została 
przeprowadzona zgodnie z następującymi 
elementami:
a) kredytodawca podjął rozsądne 
działania, w tym w zakresie odpowiedniej 
reklamy publicznej, w celu przyciągnięcia 
potencjalnych nabywców;
b) kredytodawca powiadomił 
kredytobiorcę biznesowego i każdą 
odpowiednią osobę trzecią, która posiada 
udział w danym składniku aktywów lub 
której przysługuje do niego prawo, 
o zamiarze sprzedaży składnika aktywów 
co najmniej 10 dni przed wystawieniem 
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składnika aktywów na sprzedaż;
c) wycenę składnika aktywów 
przeprowadzono przed sprzedażą 
prywatną lub aukcją publiczną zgodnie z 
art. 25 ust. 1 lit. c);
d) cena orientacyjna składnika aktywów 
jest co najmniej równa kwocie ustalonej 
w ramach wyceny, o której mowa w lit. c), 
w chwili wystawienia składnika aktywów 
do sprzedaży prywatnej;
e) składnik aktywów może zostać 
sprzedany za cenę niższą o nie więcej niż 
20 % od wartości, jeżeli spełnione są oba 
poniższe warunki:
(i) żaden kupujący nie złożył oferty 
zgodnej z wymogami, o których mowa w 
lit. d) i e), w ciągu 30 dni;
(ii) istnieje groźba szybkiego pogorszenia 
stanu składnika aktywów.
2. W przypadku gdy składnik aktywów nie 
został sprzedany w drodze sprzedaży 
prywatnej w ciągu 30 dni od wystawienia 
składnika aktywów na sprzedaż, państwa 
członkowskie zapewniają, aby 
kredytodawca publicznie ogłaszał sprzedaż 
przez dodatkowy okres co najmniej 30 dni 
przed zawarciem jakiejkolwiek sprzedaży.
3. W przypadku gdy państwo członkowskie 
przewiduje drugą próbę sprzedaży 
prywatnej, zastosowanie mają przepisy 
ust. 1 lit. a)–d), ale składnik aktywów 
może zostać sprzedany za jeszcze niższą 
cenę określoną przez państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 451
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 skreśla się
Konkurencyjne prawa do zabezpieczenia
Państwa członkowskie przewidują, że na 
pierwszeństwo związane 
z konkurencyjnymi prawami do tego 
samego zabezpieczenia nie ma wpływu 
egzekwowanie jednego z tych praw za 
pomocą przepisów krajowych 
transponujących niniejszą dyrektywę.

Or. en

Poprawka 452
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreśla się
Prawo do odwołania się od egzekucji
Państwa członkowskie zapewniają, aby 
kredytobiorca biznesowy miał prawo 
odwołania się do sądu krajowego od 
zastosowania mechanizmu przyspieszonej 
egzekucji z zabezpieczenia na drodze 
pozasądowej, w przypadku gdy sprzedaż 
aktywów stanowiących zabezpieczenie nie 
została przeprowadzona zgodnie 
z przepisami krajowymi transponującymi 
art. 24 ust. 3, art. 25 i art. 26 lub wycena 
aktywów nie została przeprowadzona 
zgodnie z przepisami krajowymi 
transponującymi art. 24 ust. 4.

Or. en

Poprawka 453
Ernest Urtasun
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 skreśla się
Zwrot kwoty nadwyżki
Państwa członkowskie zapewniają, aby 
kredytodawca był zobowiązany do 
uiszczenia na rzecz kredytobiorcy 
biznesowego kwoty stanowiącej 
ewentualną dodatnią różnicę między 
pozostającą do spłaty kwotą zobowiązania 
z tytułu umowy o kredyt zabezpieczony 
a zyskiem ze sprzedaży składnika 
aktywów.

Or. en

Poprawka 454
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreśla się
Rozliczenie pozostającej kwoty należnej
Nie naruszając art. 19–23 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
20XX/XX41, w przypadkach, w których 
kwota zrealizowana po zastosowaniu 
mechanizmu przyspieszonej egzekucji 
z zabezpieczenia na drodze pozasądowej 
jest niższa niż pozostająca do spłaty kwota 
zobowiązania z tytułu umowy o kredyt 
zabezpieczony, państwa członkowskie 
mogą przewidzieć rozliczenie wszystkich 
zobowiązań wynikających z tej umowy, 
zgodnie z obowiązującym prawem 
krajowym.
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_________________
41 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) …/…. z dnia […] r. 
dotycząca ram prawnych restrukturyzacji 
zapobiegawczej, drugiej szansy i środków 
zwiększających skuteczność postępowań 
restrukturyzacyjnych, upadłościowych 
i w zakresie umorzenia oraz zmieniająca 
dyrektywę 2012/30/UE (Dz.U. L […] z 
[…], s. […]).

Or. en

Poprawka 455
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 skreśla się
Przeniesienie umów o kredyt 
zabezpieczony na osoby trzecie
Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w przypadku, w którym umowa o kredyt 
zabezpieczony – przewidująca prawo do 
zastosowania przyspieszonej egzekucji 
z zabezpieczenia na drodze pozasądowej – 
jest przenoszona przez instytucję 
kredytową lub jej jednostkę zależną na 
dowolną osobę trzecią, taka osoba trzecia 
nabywała prawo do skorzystania 
z mechanizmu przyspieszonej egzekucji 
z zabezpieczenia na drodze pozasądowej 
w przypadku niewykonania zobowiązania 
przez kredytobiorcę biznesowego na 
warunkach przysługujących instytucji 
kredytowej.

Or. en

Poprawka 456
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Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreśla się
Restrukturyzacja i postępowanie 
upadłościowe
1. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 20XX/XX42.
2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w przypadku gdy postępowanie 
upadłościowe jest wszczynane wobec 
kredytobiorcy biznesowego, realizacja 
zabezpieczenia zgodnie z prawem 
krajowym transponującym niniejszą 
dyrektywę podlegała wstrzymaniu 
czynności egzekucyjnych 
w indywidualnym przypadku zgodnie 
z mającym zastosowanie prawem 
krajowym.
_________________
42 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) …/…. z dnia […] r. 
dotycząca ram prawnych restrukturyzacji 
zapobiegawczej, drugiej szansy i środków 
zwiększających skuteczność postępowań 
restrukturyzacyjnych, upadłościowych 
i w zakresie umorzenia oraz zmieniająca 
dyrektywę 2012/30/UE (Dz.U. L […] z 
[…], s. […]).

Or. en

Poprawka 457
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33 skreśla się
Gromadzenie danych
1. Państwa członkowskie oraz, 
w przypadku instytucji kredytowych, 
właściwe organy nadzorujące instytucje 
kredytowe gromadzą w ujęciu rocznym 
informacje od kredytodawców na temat 
liczby umów o kredyt zabezpieczony 
egzekwowanych przy zastosowaniu 
przyspieszonej egzekucji z zabezpieczenia 
na drodze pozasądowej oraz ram 
czasowych takich egzekucji.
2. Państwa członkowskie oraz, 
w przypadku instytucji kredytowych, 
właściwe organy nadzorujące instytucje 
kredytowe gromadzą w ujęciu rocznym 
następujące informacje od 
kredytodawców:
a) liczba wszczętych, prowadzonych 
i zakończonych postępowań zgodnie 
z przepisami krajowymi transponującymi 
niniejszą dyrektywę, w tym:
(i) liczba postępowań dotyczących rzeczy 
ruchomych,
(ii) liczba postępowań dotyczących 
nieruchomości;
b) czas trwania postępowania od 
zgłoszenia do rozliczenia, w podziale 
według sposobu realizacji (sprzedaż 
publiczna, sprzedaż prywatna lub 
przewłaszczenie na zabezpieczenie);
c) średnie koszty każdego postępowania w 
EUR;
d) stawki rozliczenia.
3. Państwa członkowskie dokonują 
agregacji danych, o których mowa w ust. 
2, i na podstawie tych zagregowanych 
danych opracowują statystyki za cały rok 
kalendarzowy rozpoczynający się dnia 
DATE [OP: Please insert a date of the 
January 1 following adoption of this act].
4. Statystyki, o których mowa w ustępie 
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pierwszym, przekazuje się Komisji 
corocznie do dnia 31 marca roku 
kalendarzowego następującego po roku, 
za który zbierane są dane.

Or. en

Poprawka 458
Engin Eroglu, Monica Semedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34 skreśla się
Zmiana umowy o kredyt
Bez uszczerbku dla obowiązków 
dotyczących informowania konsumenta 
zgodnie z dyrektywą 2014/17/UE, 
dyrektywą 2008/48/WE oraz dyrektywą 
93/13/EWG, państwa członkowskie 
zapewniają, aby przed zmianą warunków 
umowy o kredyt, dokonywaną za zgodą 
lub z mocy prawa, kredytodawca 
przekazał konsumentowi następujące 
informacje:
a) przejrzysty i pełny opis proponowanych 
zmian;
b) harmonogram wdrożenia tych zmian;
c) podstawy, na jakich konsument może 
wnieść skargę w odniesieniu do tych 
zmian;
d) okres dostępny na wniesienie takiej 
skargi;
e) nazwę i adres właściwego organu, do 
którego można złożyć skargę.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł należy skreślić, gdyż obowiązki miałyby zastosowanie nawet do małych, nieistotnych 
lub w inny sposób nieznaczących zmian. Ponadto obowiązki kredytodawców w zakresie 
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zachowania przejrzystości/informacyjne względem klientów przed zawarciem, a nawet w 
trakcie obowiązywania umowy o kredyt są już wystarczająco regulowane innymi, bardziej 
szczegółowymi przepisami (np. dyrektywą 2008/48/WE, dyrektywą 2014/17/UE, dyrektywą 
93/13/EWG). Proponowany tekst w rzeczywistości nakładałby nadmierne i zbędne obciążenia 
na kredytodawcę.

Poprawka 459
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla obowiązków 
dotyczących informowania konsumenta 
zgodnie z dyrektywą 2014/17/UE, 
dyrektywą 2008/48/WE oraz dyrektywą 
93/13/EWG, państwa członkowskie 
zapewniają, aby przed zmianą warunków 
umowy o kredyt, dokonywaną za zgodą lub 
z mocy prawa, kredytodawca przekazał 
konsumentowi następujące informacje:

Bez uszczerbku dla obowiązków 
dotyczących informowania konsumenta 
zgodnie z dyrektywą 2014/17/UE, 
dyrektywą 2008/48/WE, dyrektywą 
93/13/EWG oraz obowiązków 
wynikających z art. 2a niniejszej 
dyrektywy państwa członkowskie 
zapewniają, aby przed zmianą warunków 
dotyczących praw kredytobiorcy 
wynikających z umowy o kredyt lub samej 
umowy o kredyt, dokonywaną za zgodą lub 
z mocy prawa, kredytodawca przekazał 
konsumentowi następujące informacje:

Or. en

Poprawka 460
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla obowiązków 
dotyczących informowania konsumenta 
zgodnie z dyrektywą 2014/17/UE, 
dyrektywą 2008/48/WE oraz dyrektywą 
93/13/EWG, państwa członkowskie 
zapewniają, aby przed zmianą warunków 

Bez uszczerbku dla obowiązków 
dotyczących informowania konsumenta 
zgodnie z dyrektywą 2014/17/UE, 
dyrektywą 2008/48/WE oraz dyrektywą 
93/13/EWG, państwa członkowskie 
zapewniają, aby przed istotną zmianą 
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umowy o kredyt, dokonywaną za zgodą lub 
z mocy prawa, kredytodawca przekazał 
konsumentowi następujące informacje:

warunków umowy o kredyt, dokonywaną 
za zgodą lub z mocy prawa, kredytodawca 
przekazał konsumentowi następujące 
informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń administracyjnych, obowiązek informowania klienta 
powinien mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku istotnej zmiany warunków umowy o 
kredyt.

Poprawka 461
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przejrzysty i pełny opis 
proponowanych zmian;

a) przejrzysty i pełny opis 
proponowanych zmian oraz potrzeby 
uzyskania zgody kredytobiorcy lub, 
w stosownych przypadkach, zmian 
wprowadzonych z mocy prawa;

Or. en

Poprawka 462
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przejrzysty i pełny opis 
proponowanych zmian;

a) przejrzysty opis proponowanych 
zmian;

Or. en
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Uzasadnienie

Krótkie powiadomienia są bardziej przyjazne dla klienta niż długie.

Poprawka 463
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tożsamość podmiotu obsługującego 
kredyty;

a) tożsamość podmiotu obsługującego 
kredyty i, w stosownych przypadkach, 
nabywcy kredytu, na rzecz którego 
podmiot ten świadczy swoje usługi;

Or. en

Poprawka 464
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do przekazywania osobom fizycznym 
informacji na temat przetwarzania danych 
osobowych oraz do przetwarzania takich 
danych osobowych i do wszelkiego innego 
przetwarzania danych osobowych na 
potrzeby niniejszej dyrektywy 
zastosowanie mają przepisy 
rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Do przekazywania osobom fizycznym 
informacji na temat przetwarzania danych 
osobowych oraz do przetwarzania takich 
danych osobowych i do wszelkiego innego 
przetwarzania danych osobowych na 
potrzeby niniejszej dyrektywy 
zastosowanie mają przepisy 
rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001. 
Odzyskiwanie długu stanowi podstawę 
prawną dla przechowywania i 
przetwarzania danych.

Or. en

Poprawka 465
Matt Carthy
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37a
Niezgodna z prawem pomoc państwa

Komisja bada, czy w przeszłości sprzedaż 
umów o kredyt przez publiczne lub 
częściowo publiczne instytucje kredytowe 
nabywcom kredytów, którzy otrzymali 
specjalne korzyści podatkowe, mogła 
stanowić niezgodną z prawem pomoc 
państwa.

Or. en

Poprawka 466
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pięć lat po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja dokonuje 
oceny niniejszej dyrektywy i przedstawia 
sprawozdanie na temat głównych jej 
ustaleń Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu.

1. Dwa lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja dokonuje 
oceny niniejszej dyrektywy i przedstawia 
sprawozdanie na temat głównych jej 
ustaleń Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu.

Or. en

Poprawka 467
Matt Carthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1a. W ocenie skutków 
przeprowadzonej przez Komisję przed 
złożeniem wniosku dotyczącego niniejszej 
dyrektywy nie uwzględniono wpływu 
dyrektywy na prawa człowieka 
przynależne obywatelom UE, określone 
w Karcie praw podstawowych. 
Transpozycja niniejszej dyrektywy musi 
zostać przesunięta do czasu, aż Komisja 
przeprowadzi nową ocenę, która będzie 
uwzględniać wpływ niniejszej dyrektywy 
na prawa obywateli UE określone 
w Karcie praw podstawowych.

Or. en

Poprawka 468
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ocena ta zawiera m.in. analizę 
nieostrożnych praktyk udzielania 
kredytów stosowanych przez 
kredytodawców, wdrożenia działań 
restrukturyzacyjnych, o których mowa 
w art. 12a, oraz naruszenia praw 
przysługujących konsumentom przez 
sprzedaż umów o kredyt na rynku 
wtórnym. Zwraca się w niej szczególną 
uwagę na sytuację dłużników w 
najtrudniejszej sytuacji, takich jak osoby 
fizyczne z grup o niskich dochodach.

Or. en


