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Amendamentul 204
Matt Carthy

Propunere de directivă
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
[propunerea Comisiei].

Or. en

Amendamentul 205
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cuantumurile considerabile ale 
creditelor neperformante reprezintă 
consecința dificultăților financiare cu 
care se confruntă milioane de cetățeni ai 
UE și a îndatorării excesive a 
gospodăriilor. Cauzele principale ale 
acestei îndatorări excesive private sunt 
activitățile iresponsabile de creditare, 
supraevaluării activelor de pe piața 
imobiliară și lipsa de măsuri pentru 
identificarea timpurie a gospodăriilor 
aflate în situație de risc. Dificultățile 
financiare ale gospodăriilor îndatorate nu 
numai că amenință stabilitatea sistemului 
financiar, ci reprezintă, mai presus de 
toate, tragedii umane individuale care 
trebuie evitate prin toate mijloacele. 
Există dovezi privind practici nepotrivite 
ale administratorilor de credite, practici 
de hărțuire și de intimidare, inclusiv 
dovezi din partea debitorilor care 
raportează că se fac presiuni asupra lor în 
vederea efectuării unor rambursări pe 
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care nu și le permit. Acest sector nu este 
reglementat în mod adecvat în toate 
statele membre, iar regulamentul s-a 
dovedit în mod frecvent a fi inadecvat.

Or. en

Amendamentul 206
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Recuperarea garanțiilor reale în 
cazul împrumuturilor ipotecare afectează 
dreptul la ajutor pentru locuințe și la o 
existență decentă pentru toți cei care nu 
dispun de resurse suficiente, consacrate 
în Carta drepturilor fundamentale a UE, 
precum și drepturile constituționale în 
ceea ce privește locuințele în multe state 
membre.

Or. en

Amendamentul 207
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Abuzurile pe anumite piețe 
necesită stabilirea unui cod de conduită 
cu norme stricte pentru administratorii și 
cumpărătorii de credite, pentru a evita 
practicile înșelătoare, hărțuirea sau 
încălcarea drepturilor consumatorilor.

Or. en
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Amendamentul 208
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Este necesară o transparență 
suplimentară pentru a monitoriza reacția 
pieței la noul cadru. ABE instituie și 
menține un registru public, cu date 
disponibile despre operatori, numărul și 
cantitatea operațiunilor.

Or. en

Amendamentul 209
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un sistem financiar integrat va 
spori reziliența uniunii economice și 
monetare la șocuri negative prin 
facilitarea partajării riscurilor cu sectorul 
privat la nivel transfrontalier, reducând, 
în același timp, nevoia de partajare a 
riscurilor cu sectorul public. Pentru 
realizarea acestor obiective, Uniunea ar 
trebui să finalizeze uniunea bancară și să 
dezvolte în continuare uniunea piețelor de 
capital. Abordarea volumelor mari de 
credite neperformante și a posibilei 
acumulări a acestora în viitor este esențială 
pentru finalizarea uniunii bancare, 
deoarece este vitală pentru asigurarea 
concurenței în sectorul bancar, pentru 
menținerea stabilității financiare și pentru 
încurajarea acordării de credite, în 

(2) Abordarea volumelor mari de 
credite neperformante și a posibilei 
acumulări a acestora în viitor este esențială 
pentru finalizarea uniunii bancare, 
deoarece este vitală pentru asigurarea 
concurenței în sectorul bancar și pentru 
menținerea stabilității financiare.



PE645.006v01-00 6/166 AM\1195240RO.docx

RO

vederea creării de locuri de muncă și a 
generării de creștere economică în 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 210
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un sistem financiar integrat va 
spori reziliența uniunii economice și 
monetare la șocuri negative prin facilitarea 
partajării riscurilor cu sectorul privat la 
nivel transfrontalier, reducând, în același 
timp, nevoia de partajare a riscurilor cu 
sectorul public. Pentru realizarea acestor 
obiective, Uniunea ar trebui să finalizeze 
uniunea bancară și să dezvolte în 
continuare uniunea piețelor de capital. 
Abordarea volumelor mari de credite 
neperformante și a posibilei acumulări a 
acestora în viitor este esențială pentru 
finalizarea uniunii bancare, deoarece este 
vitală pentru asigurarea concurenței în 
sectorul bancar, pentru menținerea 
stabilității financiare și pentru încurajarea 
acordării de credite, în vederea creării de 
locuri de muncă și a generării de creștere 
economică în Uniune.

(2) Un sistem financiar integrat va 
spori reziliența uniunii economice și 
monetare la șocuri negative prin facilitarea 
partajării riscurilor cu sectorul privat la 
nivel transfrontalier, reducând, în același 
timp, nevoia de partajare a riscurilor cu 
sectorul public. Pentru realizarea acestor 
obiective, Uniunea ar trebui să finalizeze 
uniunea bancară și să dezvolte în 
continuare uniunea piețelor de capital. 
Găsirea unei soluții pentru volumele mari 
de credite neperformante și a posibilei 
acumulări a acestora în viitor este esențială 
pentru consolidarea uniunii bancare prin 
„curățarea” bilanțurilor bancare de către 
toate statele membre înainte de finalizarea 
uniunii bancare, deoarece este vitală pentru 
asigurarea concurenței în sectorul bancar, 
pentru menținerea stabilității financiare și 
pentru încurajarea acordării de credite, în 
vederea creării de locuri de muncă și a 
generării de creștere economică în Uniune.

Or. en

Amendamentul 211
Engin Eroglu, Olivier Chastel

Propunere de directivă
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un sistem financiar integrat va 
spori reziliența uniunii economice și 
monetare la șocuri negative prin facilitarea 
partajării riscurilor cu sectorul privat la 
nivel transfrontalier, reducând, în același 
timp, nevoia de partajare a riscurilor cu 
sectorul public. Pentru realizarea acestor 
obiective, Uniunea ar trebui să finalizeze 
uniunea bancară și să dezvolte în 
continuare uniunea piețelor de capital. 
Abordarea volumelor mari de credite 
neperformante și a posibilei acumulări a 
acestora în viitor este esențială pentru 
finalizarea uniunii bancare, deoarece este 
vitală pentru asigurarea concurenței în 
sectorul bancar, pentru menținerea 
stabilității financiare și pentru încurajarea 
acordării de credite, în vederea creării de 
locuri de muncă și a generării de creștere 
economică în Uniune.

(2) Un sistem financiar integrat va 
spori reziliența uniunii economice și 
monetare la șocuri negative prin facilitarea 
partajării riscurilor cu sectorul privat la 
nivel transfrontalier, reducând, în același 
timp, nevoia de partajare a riscurilor cu 
sectorul public. Pentru realizarea acestor 
obiective, Uniunea ar trebui să finalizeze 
uniunea bancară și să dezvolte în 
continuare uniunea piețelor de capital. 
Găsirea unei soluții pentru volumele mari 
de credite neperformante și a posibilei 
acumulări a acestora în viitor este esențială 
pentru consolidarea uniunii bancare, 
deoarece este vitală pentru asigurarea 
concurenței în sectorul bancar, pentru 
menținerea stabilității financiare și pentru 
încurajarea acordării de credite, în vederea 
creării de locuri de muncă și a generării de 
creștere economică în Uniune.

Or. en

Amendamentul 212
Markus Ferber

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În iulie 2017, prin „Planul de 
acțiune pentru abordarea creditelor 
neperformante în Europa”25, Consiliul a 
invitat mai multe instituții să ia măsurile 
necesare pentru a aborda în continuare 
numărul mare de credite neperformante din 
Uniune. Planul de acțiune stabilește o 
abordare cuprinzătoare, care se axează pe o 
combinație de acțiuni de politică 
complementare din patru domenii: (i) 
supravegherea și reglementarea bancară; 
(ii) reformarea cadrelor de restructurare, 
insolvență și recuperare a datoriilor; (iii) 
dezvoltarea piețelor secundare ale activelor 

(3) În iulie 2017, prin „Planul de 
acțiune pentru abordarea creditelor 
neperformante în Europa”25, Consiliul a 
invitat mai multe instituții să ia măsurile 
necesare pentru a aborda în continuare 
numărul mare de credite neperformante 
existente în Uniune și a preveni 
acumularea unor noi credite 
neperformante și riscul ca acestea să 
afecteze stabilitatea financiară. Planul de 
acțiune stabilește o abordare cuprinzătoare, 
care se axează pe o combinație de acțiuni 
de politică complementare din patru 
domenii: (i) supravegherea și 
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neperformante și (iv) promovarea 
restructurării sistemului bancar. (i) 
dezvoltarea piețelor secundare ale activelor 
neperformante și (iv) promovarea 
restructurării sistemului bancar. Acțiunile 
din aceste domenii ar trebui să fie 
întreprinse la nivel național și la nivelul 
Uniunii, după caz. Comisia a anunțat o 
intenție similară în „Comunicarea privind 
finalizarea uniunii bancare” din 
11 octombrie 201726, în care a solicitat un 
pachet cuprinzător de măsuri menite să 
abordeze creditele neperformante în 
Uniune.

reglementarea bancară; (ii) reformarea 
cadrelor de restructurare, insolvență și 
recuperare a datoriilor; (iii) dezvoltarea 
piețelor secundare ale activelor 
neperformante și (iv) promovarea 
restructurării sistemului bancar. (i) 
dezvoltarea piețelor secundare ale activelor 
neperformante și (iv) promovarea 
restructurării sistemului bancar. Acțiunile 
din aceste domenii ar trebui să fie 
întreprinse la nivel național și la nivelul 
Uniunii, după caz. Comisia a anunțat o 
intenție similară în „Comunicarea privind 
finalizarea uniunii bancare” din 
11 octombrie 201726, în care a solicitat un 
pachet cuprinzător de măsuri menite să 
abordeze creditele neperformante în 
Uniune.

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

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

26 Comunicarea către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor privind 
finalizarea uniunii bancare, COM(2017) 
592 final, 11.10.2017.

26 Comunicarea către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor privind 
finalizarea uniunii bancare, COM(2017) 
592 final, 11.10.2017.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În iulie 2017, prin „Planul de 
acțiune pentru abordarea creditelor 
neperformante în Europa”25, Consiliul a 
invitat mai multe instituții să ia măsurile 
necesare pentru a aborda în continuare 
numărul mare de credite neperformante din 

(3) În iulie 2017, prin „Planul de 
acțiune pentru abordarea creditelor 
neperformante în Europa”25, Consiliul a 
invitat mai multe instituții să ia măsurile 
necesare pentru a aborda în continuare 
numărul mare de credite neperformante din 
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Uniune. Planul de acțiune stabilește o 
abordare cuprinzătoare, care se axează pe o 
combinație de acțiuni de politică 
complementare din patru domenii: (i) 
supravegherea și reglementarea bancară; 
(ii) reformarea cadrelor de restructurare, 
insolvență și recuperare a datoriilor; (iii) 
dezvoltarea piețelor secundare ale activelor 
neperformante și (iv) promovarea 
restructurării sistemului bancar. Acțiunile 
din aceste domenii ar trebui să fie 
întreprinse la nivel național și la nivelul 
Uniunii, după caz. Comisia a anunțat o 
intenție similară în „Comunicarea privind 
finalizarea uniunii bancare” din 
11 octombrie 201726, în care a solicitat un 
pachet cuprinzător de măsuri menite să 
abordeze creditele neperformante în 
Uniune.

Uniune și pentru a evita creșterea pe 
termen lung a numărului de credite 
neperformante în viitor. Planul de acțiune 
stabilește o abordare cuprinzătoare, care se 
axează pe o combinație de acțiuni de 
politică complementare din patru domenii: 
(i) supravegherea și reglementarea bancară; 
(ii) reformarea cadrelor de restructurare, 
insolvență și recuperare a datoriilor; (iii) 
dezvoltarea piețelor secundare ale activelor 
neperformante și (iv) promovarea 
restructurării sistemului bancar. Acțiunile 
din aceste domenii ar trebui să fie 
întreprinse la nivel național și la nivelul 
Uniunii, după caz. Comisia a anunțat o 
intenție similară în „Comunicarea privind 
finalizarea uniunii bancare” din 
11 octombrie 201726, în care a solicitat un 
pachet cuprinzător de măsuri menite să 
abordeze creditele neperformante în 
Uniune.

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

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

26 Comunicarea către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor privind 
finalizarea uniunii bancare, COM(2017) 
592 final, 11.10.2017.

26 Comunicarea către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor privind 
finalizarea uniunii bancare, COM(2017) 
592 final, 11.10.2017.

Or. en

Amendamentul 214
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În procesul de elaborare a unor 
abordări macroprudențiale menite să 
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prevină apariția riscurilor sistemice 
asociate cu creditele neperformante, 
Comitetul european pentru risc sistemic 
dezvoltă standarde macroprudențiale și de 
supraveghere adecvate pentru celelalte 
instituții financiare implicate pe piața 
secundară pentru credite neperformante. 
Aceste măsuri de reglementare vor 
asigura faptul că instituțiile în cauză sunt 
obligate să îndeplinească aceleași 
standarde ca și băncile, inclusiv în ceea ce 
privește cerințele prudențiale, cerințele 
privind publicarea informațiilor și 
tratamentul echitabil al debitorilor. Aceste 
instituții sunt, de asemenea, obligate să 
respecte toate cerințele relevante 
aplicabile naționale și de la nivelul UE 
privind protecția consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 215
Matt Carthy

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Instituțiile de credit vor avea 
obligația să rezerve suficiente resurse 
atunci când noi împrumuturi devin 
neperformante, fapt care ar trebui să creeze 
stimulente adecvate pentru a aborda 
problema creditelor neperformante într-un 
stadiu incipient și ar trebui să prevină 
acumularea excesivă a acestora. În cazul în 
care creditele devin neperformante, 
mecanismele mai eficiente de executare a 
creditelor garantate vor permite instituțiilor 
de credit să execute creditele 
neperformante, sub rezerva unor garanții 
adecvate pentru debitori. Cu toate acestea, 
în cazul în care volumele de credite 
neperformante devin prea ridicate – cum 
este actualmente cazul pentru anumite 
instituții de credit și state membre – 

(5) Instituțiile de credit vor avea 
obligația să rezerve suficiente resurse 
atunci când noi împrumuturi devin 
neperformante, fapt care ar trebui să creeze 
stimulente adecvate pentru a aborda 
problema creditelor neperformante într-un 
stadiu incipient și ar trebui să prevină 
acumularea excesivă a acestora. În cazul în 
care creditele devin neperformante, 
mecanismele mai eficiente de executare a 
creditelor garantate vor permite instituțiilor 
de credit să execute creditele 
neperformante, sub rezerva unor garanții 
adecvate pentru debitori, inclusiv a 
protecției juridice împotriva evacuărilor 
din reședințele principale. Cu toate 
acestea, în cazul în care volumele de 
credite neperformante devin prea ridicate – 
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instituțiile de credit ar trebui să le poată 
vinde altor operatori, pe piețe secundare 
eficiente, competitive și transparente. 
Autoritățile competente ale instituțiilor de 
credit vor îndruma instituțiile de credit în 
aceste eforturi, pe baza competențelor lor 
existente, specifice băncilor - așa-numitul 
pilon 2 - conferite în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(CRR)27 . În cazurile în care creditele 
neperformante devin o problemă 
semnificativă și larg răspândită, statele 
membre pot înființa societăți de 
administrare a investițiilor la nivel național 
sau pot adopta alte măsuri alternative în 
cadrul definit de normele actuale privind 
ajutoarele de stat și rezoluția bancară.

cum este actualmente cazul pentru anumite 
instituții de credit și state membre – 
instituțiile de credit ar trebui stimulate să 
acționeze prin intermediul creditelor 
neperformante, de la caz la caz. Prezenta 
directivă nu exprimă o preferință pentru 
anumite instrumente de reducere a 
creditelor neperformante față de altele, 
iar combinația de instrumente sau factorii 
strategici de reducere pentru o anumită 
instituție de credit intră în 
responsabilitatea organului de conducere 
al acesteia, alegerea fiind la latitudinea 
sa. Autoritățile competente ale instituțiilor 
de credit vor îndruma instituțiile de credit 
în aceste eforturi, pe baza competențelor 
lor existente, specifice băncilor - așa-
numitul pilon 2 - conferite în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(CRR)27 . În cazurile în care creditele 
neperformante devin o problemă 
semnificativă și larg răspândită, statele 
membre pot înființa societăți de 
administrare a investițiilor la nivel național 
sau pot adopta alte măsuri alternative în 
cadrul definit de normele actuale privind 
ajutoarele de stat și rezoluția bancară.

_________________ _________________
27 Regulamentul nr. 575/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 iunie 2013 privind cerințele 
prudențiale pentru instituțiile de credit și 
firmele de investiții și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 
176, 27.6.2013, p. 1).

27 Regulamentul nr. 575/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 iunie 2013 privind cerințele 
prudențiale pentru instituțiile de credit și 
firmele de investiții și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 
176, 27.6.2013, p. 1).

Or. en

Amendamentul 216
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Instituțiile de credit vor avea 
obligația să rezerve suficiente resurse 
atunci când noi împrumuturi devin 
neperformante, fapt care ar trebui să creeze 
stimulente adecvate pentru a aborda 
problema creditelor neperformante într-un 
stadiu incipient și ar trebui să prevină 
acumularea excesivă a acestora. În cazul în 
care creditele devin neperformante, 
mecanismele mai eficiente de executare a 
creditelor garantate vor permite instituțiilor 
de credit să execute creditele 
neperformante, sub rezerva unor garanții 
adecvate pentru debitori. Cu toate acestea, 
în cazul în care volumele de credite 
neperformante devin prea ridicate – cum 
este actualmente cazul pentru anumite 
instituții de credit și state membre – 
instituțiile de credit ar trebui să le poată 
vinde altor operatori, pe piețe secundare 
eficiente, competitive și transparente. 
Autoritățile competente ale instituțiilor de 
credit vor îndruma instituțiile de credit în 
aceste eforturi, pe baza competențelor lor 
existente, specifice băncilor - așa-numitul 
pilon 2 - conferite în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
27 (CRR). În cazurile în care creditele 
neperformante devin o problemă 
semnificativă și larg răspândită, statele 
membre pot înființa societăți de 
administrare a investițiilor la nivel național 
sau pot adopta alte măsuri alternative în 
cadrul definit de normele actuale privind 
ajutoarele de stat și rezoluția bancară.

(5) Instituțiile de credit vor avea 
obligația să rezerve suficiente resurse 
atunci când noi împrumuturi devin 
neperformante, fapt care ar trebui să creeze 
stimulente adecvate pentru a aborda 
problema creditelor neperformante într-un 
stadiu incipient și ar trebui să prevină 
acumularea excesivă a acestora. În cazul în 
care creditele devin neperformante, 
mecanismele mai eficiente a creditelor 
garantate vor permite instituțiilor de credit 
să pună în aplicare o strategie globală, 
care să protejeze debitorii în dificultate și 
să garanteze sustenabilitatea sistemului 
bancar, sub rezerva unor garanții 
puternice și eficace pentru consumatori. 
Cu toate acestea, în cazul în care volumele 
de credite neperformante devin prea 
ridicate – cum este actualmente cazul 
pentru anumite instituții de credit și state 
membre – instituțiile de credit nu ar trebui 
să le poată vinde sau să le poată cesiona 
terților contracte de credite performante 
încheiate cu consumatorii. În cazurile în 
care creditele neperformante devin o 
problemă semnificativă și larg răspândită, 
statele membre pot înființa societăți de 
administrare a investițiilor la nivel național 
sau pot adopta alte măsuri alternative în 
cadrul definit de normele actuale privind 
ajutoarele de stat și rezoluția bancară.

_________________
27 Regulamentul nr. 575/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 iunie 2013 privind cerințele 
prudențiale pentru instituțiile de credit și 
firmele de investiții și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 
176, 27.6.2013, p. 1).

Or. en
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Amendamentul 217
Matt Carthy

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezenta directivă ar trebui să le 
permită instituțiilor de credit să gestioneze 
mai bine creditele în momentul în care 
acestea devin neperformante, prin 
îmbunătățirea condițiilor fie de a executa 
garanția reală utilizată pentru a garanta 
creditul, fie de a vinde creditele unor terți. 
Introducerea executării accelerate a 
garanțiilor reale ca mecanism rapid de 
recuperare a valorii garanțiilor va reduce 
costurile pentru rezoluția creditelor 
neperformante și va sprijini astfel atât 
instituțiile de credit, cât și cumpărătorii de 
credite neperformante să recupereze 
valoarea. În plus, atunci când instituțiile 
de credit se confruntă cu un volum mare 
de credite neperformante și nu au 
personalul sau competențele necesare 
pentru a administra în mod corespunzător 
aceste credite, o soluție viabilă ar fi 
externalizarea administrării acestor 
credite către un administrator de credite 
specializat sau cesionarea contractului de 
credit unui cumpărător de credite care are 
apetitul de risc și expertiza necesare 
pentru a-l gestiona.

eliminat

Or. en

Amendamentul 218
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 6



PE645.006v01-00 14/166 AM\1195240RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezenta directivă ar trebui să le 
permită instituțiilor de credit să gestioneze 
mai bine creditele în momentul în care 
acestea devin neperformante, prin 
îmbunătățirea condițiilor fie de a executa 
garanția reală utilizată pentru a garanta 
creditul, fie de a vinde creditele unor terți. 
Introducerea executării accelerate a 
garanțiilor reale ca mecanism rapid de 
recuperare a valorii garanțiilor va reduce 
costurile pentru rezoluția creditelor 
neperformante și va sprijini astfel atât 
instituțiile de credit, cât și cumpărătorii de 
credite neperformante să recupereze 
valoarea. În plus, atunci când instituțiile 
de credit se confruntă cu un volum mare 
de credite neperformante și nu au 
personalul sau competențele necesare 
pentru a administra în mod corespunzător 
aceste credite, o soluție viabilă ar fi 
externalizarea administrării acestor 
credite către un administrator de credite 
specializat sau cesionarea contractului de 
credit unui cumpărător de credite care are 
apetitul de risc și expertiza necesare 
pentru a-l gestiona.

eliminat

Or. en

Amendamentul 219
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Cele două soluții prevăzute de 
prezenta directivă și oferite instituțiilor de 
credit pentru gestionarea creditelor 
neperformante se consolidează reciproc. 
Timpul mai scurt pentru derularea 
procedurii de executare și ratele de 
recuperare mai mari preconizate în cazul 

eliminat
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utilizării procedurii de executare 
extrajudiciară accelerată a garanțiilor 
reale sporesc valoarea creditelor 
neperformante. La rândul său, acest lucru 
ar majora prețurile de cumpărare în 
cadrul tranzacțiilor cu credite 
neperformante. Un alt efect este că 
vânzarea creditelor neperformante va fi 
mai puțin complicată dacă respectivele 
credite sunt garantate. Explicația este că 
prețurile se pot stabili mai simplu în cazul 
creditelor neperformante garantate decât 
în cazul creditelor negarantate în cadrul 
unei tranzacții pe o piață secundară, 
deoarece valoarea garanției reale 
stabilește o valoare minimă a creditului 
neperformant. Pe o piață secundară 
pentru creditele neperformante mai 
lichidă și mai funcțională, în care 
investitorii ar arăta un interes mai mare 
pentru creditele neperformante care ar 
avea o componentă de executare 
accelerată, instituțiile de credit ar avea 
stimulente suplimentare să utilizeze 
executarea extrajudiciară accelerată a 
garanțiilor reale în momentul emiterii de 
noi credite. În plus, armonizarea realizată 
prin prezenta directivă ar favoriza apariția 
unor investitori paneuropeni în credite 
neperformante, îmbunătățind astfel și mai 
mult lichiditatea pieței.

Or. en

Amendamentul 220
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezenta directivă ar trebui să 
promoveze dezvoltarea piețelor secundare 
pentru creditele neperformante în Uniune 
prin eliminarea obstacolelor din calea 

(9) Prezenta directivă ar trebui să 
reglementeze dezvoltarea piețelor 
secundare pentru creditele neperformante 
în Uniune prin instituirea unor garanții și 
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cesionării de credite neperformante de 
către instituțiile de credit unor instituții 
care nu sunt instituții de credit, protejând în 
același timp drepturile consumatorilor. 
Orice măsură propusă ar trebui, de 
asemenea, să simplifice și să armonizeze 
cerințele de autorizare pentru 
administratorii de credite. Prin urmare, 
prezenta directivă ar trebui să stabilească 
un cadru la nivelul Uniunii atât pentru 
cumpărătorii, cât și pentru administratorii 
contractelor de credit emise de instituțiile 
de credit.

a unor cerințe minime pentru cesionarea 
de credite neperformante de către 
instituțiile de credit unor instituții care nu 
sunt instituții de credit, protejând în același 
timp drepturile consumatorilor. Orice 
măsură propusă ar trebui, de asemenea, să 
simplifice și să armonizeze cerințele de 
autorizare pentru administratorii de credite. 
Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să 
stabilească un cadru la nivelul Uniunii atât 
pentru cumpărătorii, cât și pentru 
administratorii contractelor de credit emise 
de instituțiile de credit, prin care 
administratorii de credite ar trebui să 
obțină autorizația și să facă obiectul 
supravegherii din partea statului membru 
în care își desfășoară activitatea; în plus, 
prezenta directivă permite statelor 
membre să supună administratorii de 
credite și cumpărătorii de credite unor 
cerințe mai stricte.

Or. en

Amendamentul 221
Matt Carthy

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezenta directivă ar trebui să 
promoveze dezvoltarea piețelor secundare 
pentru creditele neperformante în Uniune 
prin eliminarea obstacolelor din calea 
cesionării de credite neperformante de 
către instituțiile de credit unor instituții 
care nu sunt instituții de credit, protejând în 
același timp drepturile consumatorilor. 
Orice măsură propusă ar trebui, de 
asemenea, să simplifice și să armonizeze 
cerințele de autorizare pentru 
administratorii de credite. Prin urmare, 
prezenta directivă ar trebui să stabilească 
un cadru la nivelul Uniunii atât pentru 
cumpărătorii, cât și pentru administratorii 

(9) Prezenta directivă ar trebui să 
promoveze dezvoltarea piețelor secundare 
pentru creditele neperformante în Uniune 
prin eliminarea obstacolelor din calea 
cesionării de credite neperformante de 
către instituțiile de credit unor instituții 
care nu sunt instituții de credit, protejând în 
același timp drepturile consumatorilor, în 
special prin protecția juridică acordată 
deținătorilor de ipoteci împotriva 
evacuării din reședințele principale. Orice 
măsură propusă ar trebui, de asemenea, să 
simplifice și să armonizeze cerințele de 
autorizare pentru administratorii de credite. 
Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să 
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contractelor de credit emise de instituțiile 
de credit.

stabilească un cadru la nivelul Uniunii atât 
pentru cumpărătorii, cât și pentru 
administratorii contractelor de credit emise 
de instituțiile de credit.

Or. en

Amendamentul 222
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezenta directivă ar trebui să 
promoveze dezvoltarea piețelor secundare 
pentru creditele neperformante în Uniune 
prin eliminarea obstacolelor din calea 
cesionării de credite neperformante de 
către instituțiile de credit unor instituții 
care nu sunt instituții de credit, protejând 
în același timp drepturile consumatorilor. 
Orice măsură propusă ar trebui, de 
asemenea, să simplifice și să armonizeze 
cerințele de autorizare pentru 
administratorii de credite. Prin urmare, 
prezenta directivă ar trebui să stabilească 
un cadru la nivelul Uniunii atât pentru 
cumpărătorii, cât și pentru administratorii 
contractelor de credit emise de instituțiile 
de credit.

(9) Prezenta directivă ar trebui să 
vizeze reglementarea piețelor secundare 
existente pentru creditele neperformante 
prin protejarea drepturilor consumatorilor. 
Orice măsură propusă ar trebui, de 
asemenea, să simplifice și să armonizeze 
cerințele de autorizare pentru 
administratorii de credite. Prin urmare, 
prezenta directivă ar trebui să stabilească 
un cadru la nivelul Uniunii pentru 
instituțiile de credit, pentru cumpărătorii 
de credite, pentru administratorii de credite 
și pentru furnizorii de servicii de 
administrare a creditului.

Or. en

Amendamentul 223
Frances Fitzgerald

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezenta directivă ar trebui să (9) Prezenta directivă ar trebui să 
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promoveze dezvoltarea piețelor secundare 
pentru creditele neperformante în Uniune 
prin eliminarea obstacolelor din calea 
cesionării de credite neperformante de 
către instituțiile de credit unor instituții 
care nu sunt instituții de credit, protejând 
în același timp drepturile consumatorilor. 
Orice măsură propusă ar trebui, de 
asemenea, să simplifice și să armonizeze 
cerințele de autorizare pentru 
administratorii de credite. Prin urmare, 
prezenta directivă ar trebui să stabilească 
un cadru la nivelul Uniunii atât pentru 
cumpărătorii, cât și pentru administratorii 
contractelor de credit emise de instituțiile 
de credit.

promoveze dezvoltarea piețelor secundare 
pentru creditele neperformante în Uniune 
prin eliminarea obstacolelor din calea 
cesionării de credite neperformante de 
către instituțiile de credit unor instituții 
care nu sunt instituții de credit, asigurând 
în același timp un nivel ridicat de protecție 
a consumatorilor și garantând drepturile 
consumatorilor. Orice măsură propusă ar 
trebui, de asemenea, să simplifice și să 
armonizeze cerințele de autorizare pentru 
administratorii de credite. Prin urmare, 
prezenta directivă ar trebui să stabilească 
un cadru la nivelul Uniunii atât pentru 
cumpărătorii, cât și pentru administratorii 
contractelor de credit emise de instituțiile 
de credit.

Or. en

Amendamentul 224
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Alte instituții financiare active pe 
piața secundară ar trebui să țină seama de 
interesele consumatorilor și să respecte 
toate cerințele relevante naționale și ale 
UE privind protecția consumatorilor, 
inclusiv pe cele prevăzute la articolul 28 
din Directiva 2014/17/UE1a, în orientările 
ABE privind arieratele și executarea silită 
și în orientările finale ale ABE privind 
gestionarea expunerilor neperformante și 
a expunerilor restructurate în urma 
dificultăților financiare.
_________________
1a 29 Directiva 2014/17/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 4 februarie 2014 privind contractele 
de credit oferite consumatorilor pentru 
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bunuri imobile rezidențiale și de 
modificare a Directivelor 2008/48/CE și 
2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 
1093/2010 (JO L 60, 28.2.2014, p. 34-85).

Or. en

Amendamentul 225
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Măsurile de restructurare datorată 
dificultăților financiare ar trebui să vizeze 
readucerea debitorului la un statut de 
rambursare sustenabil, ținând seama de 
tratamentul echitabil al consumatorilor și 
de toate cerințele relevante aplicabile 
naționale și europene de protecție a 
consumatorului. Atunci când stabilesc 
acțiunile sau măsurile adecvate de 
restructurare datorată dificultăților 
financiare, instituțiile de credit ar trebui 
să țină seama de interesele 
consumatorilor și să respecte cerințele de 
protecție a consumatorilor, inclusiv pe 
cele prevăzute la articolul 28 din 
Directiva 2014/17/UE, în orientările ABE 
privind arieratele și executarea silită și în 
orientările finale ale ABE privind 
gestionarea expunerilor neperformante și 
a expunerilor restructurate în urma 
dificultăților financiare.

Or. en

Amendamentul 226
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
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Considerentul 9 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9c) Măsurile de restructurare datorată 
dificultăților financiare pot include 
următoarele concesii acordate 
consumatorului:
(a) refinanțarea totală sau parțială a 
contractului de credit;
(b) modificarea termenelor și condițiilor 
anterioare dintr-un contract de credit, 
care poate include, printre altele:
i. extinderea scadenței ipotecii;
ii. schimbarea tipului de ipotecă (cum ar 
fi schimbarea tipului de ipotecă dintr-o 
ipotecă de capital și dobânzi ipotecare 
într-o ipotecă doar cu dobândă);
iii. amânarea plății integrale sau parțiale 
a plăților eșalonate pentru o perioadă;
iv. modificarea ratei dobânzii până la un 
anumit plafon;
v. oferirea unei perioade fără plăți.

Or. en

Amendamentul 227
Matt Carthy

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Cu toate acestea, în prezent, 
cumpărătorii și administratorii de credite 
nu pot valorifica avantajele pe care le 
oferă piața internă din cauza barierelor 
create de legislațiile naționale divergente, 
în absența unui regim de reglementare și 
de supraveghere specializat și coerent. 
Statele membre au norme foarte diferite 
pentru modul în care instituțiile care nu 
sunt instituții de credit pot achiziționa 

eliminat
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contracte de credit de la instituțiile de 
credit. Instituțiile care nu sunt instituții de 
credit și care achiziționează credite emise 
de instituțiile de credit nu sunt 
reglementate în unele state membre, iar în 
altele fac obiectul unor cerințe diverse, 
care constau uneori în obligația de a 
obține o autorizație de la o instituție de 
credit. Aceste diferențe între cerințele 
reglementare au generat obstacole 
considerabile în calea achiziționării legale 
de credite la nivel transfrontalier în 
Uniune, în principal prin majorarea 
costurilor de asigurare a conformității 
care apar în momentul achiziționării 
portofoliilor de credite. Prin urmare, 
cumpărătorii de credite își desfășoară 
activitatea într-un număr limitat de state 
membre, ceea ce a dus la o concurență 
redusă pe piața internă, deoarece 
numărul cumpărătorilor de credite 
interesați rămâne scăzut. Din această 
cauză, piața secundară pentru creditele 
neperformante este ineficientă. În plus, 
piețele pentru creditele neperformante, în 
principal naționale, tind să aibă un volum 
mic.

Or. en

Amendamentul 228
Bogdan Rzońca

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Un contract de credit 
neperformant este o expunere care este 
clasificată drept neperformantă în 
conformitate cu articolul 47a din 
Regulamentul (UE) nr. 2019/630 din 17 
aprilie 2019 de modificare a 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în ceea 
ce privește acoperirea minimă a 
pierderilor pentru expunerile 
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neperformante.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În prezent, nu există standarde 
comune minime la nivel european care să 
reglementeze activitățile de administrare a 
creditelor. În plus, nu sunt prevăzute în 
prezent standarde comune care să 
reglementeze activitățile legate de 
colectarea datoriilor.

Or. en

Amendamentul 230
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În prezent, nu există standarde 
comune minime la nivel european care să 
reglementeze activitățile de administrare a 
creditelor. În plus, nu sunt prevăzute în 
prezent standarde comune care să 
reglementeze activitățile legate de 
colectarea datoriilor.

Or. en

Amendamentul 231
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Absența presiunii concurențiale pe 
piața pentru cumpărarea de credite și pe 
piața activităților de administrare a 
creditelor conduce la o situație în care 
firmele care oferă servicii de administrare 
a creditelor percep comisioane mari 
cumpărătorilor în schimbul serviciilor 
prestate și duce la prețuri mici pe piețele 
secundare ale creditelor. Acest lucru face 
ca băncile să fie mai puțin stimulate să își 
reducă prin vânzare volumul de credite 
neperformante.

eliminat

Or. en

Amendamentul 232
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Prin urmare, sunt necesare acțiuni 
la nivelul Uniunii pentru a aborda poziția 
cumpărătorilor și a administratorilor de 
credite în ceea ce privește creditele 
acordate inițial de instituțiile de credit. În 
această etapă, nu se propune reglementarea 
creditelor acordate inițial de instituțiile care 
nu sunt instituții de credit sau a colectării 
datoriilor în general, întrucât nu există 
dovezi că acestea ar avea o relevanță 
macroeconomică, că ar exista stimulente 
nearmonizate sau piețe disfuncționale, 
pentru a se avea în vedere un domeniu de 
aplicare atât de extins.

(16) Prin urmare, sunt necesare acțiuni 
la nivelul Uniunii pentru a clarifica poziția 
cumpărătorilor și a administratorilor de 
credite în raport cu creditele 
neperformante acordate inițial de 
instituțiile de credit. De asemenea, 
prezenta directivă nu aduce atingere 
normelor naționale care îi impun 
cumpărătorului sau administratorului de 
credite cerințe suplimentare pentru 
renegocierea termenelor și condițiilor 
prevăzute de un contract de credit. În 
această etapă, nu se propune reglementarea 
creditelor acordate inițial de instituțiile care 
nu sunt instituții de credit sau a colectării 
datoriilor în general, întrucât nu există 
dovezi că acestea ar avea o relevanță 
macroeconomică, că ar exista stimulente 
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nearmonizate sau piețe disfuncționale, 
pentru a se avea în vedere un domeniu de 
aplicare atât de extins.

Or. en

Amendamentul 233
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Prin urmare, sunt necesare acțiuni 
la nivelul Uniunii pentru a aborda poziția 
cumpărătorilor și a administratorilor de 
credite în ceea ce privește creditele 
acordate inițial de instituțiile de credit. În 
această etapă, nu se propune reglementarea 
creditelor acordate inițial de instituțiile care 
nu sunt instituții de credit sau a colectării 
datoriilor în general, întrucât nu există 
dovezi că acestea ar avea o relevanță 
macroeconomică, că ar exista stimulente 
nearmonizate sau piețe disfuncționale, 
pentru a se avea în vedere un domeniu de 
aplicare atât de extins.

(16) Prin urmare, sunt necesare acțiuni 
la nivelul Uniunii pentru a aborda protecția 
debitorilor, precum și sustenabilitatea 
sistemului bancar și poziția cumpărătorilor 
și a administratorilor de credite în ceea ce 
privește creditele acordate inițial de 
instituțiile de credit. În această etapă, nu se 
propune reglementarea creditelor acordate 
inițial de instituțiile care nu sunt instituții 
de credit sau a colectării datoriilor în 
general, întrucât nu există dovezi că 
acestea ar avea o relevanță 
macroeconomică, că ar exista stimulente 
nearmonizate sau piețe disfuncționale, 
pentru a se avea în vedere un domeniu de 
aplicare atât de extins.

Or. en

Amendamentul 234
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) În mod similar, directiva nu aduce 
atingere restricțiilor prevăzute în dreptul 
intern referitoare la cesionarea 
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drepturilor creditorului în temeiul unui 
contract de credit neperformant sau al 
contractului de creditare în sine care nu 
este reziliat în conformitate cu dispozițiile 
dreptul civil național, ceea ce are drept 
consecință că toate sumele plătibile în 
temeiul contractului de credit devin 
exigibile imediat, atunci când acest lucru 
este necesar pentru transferul către o 
entitate din afara sistemului bancar. 
Astfel, vor exista state membre în care, 
ținând seama de normele naționale, 
achiziționarea de contracte de credite 
neperformante care nu sunt restante, a 
căror scadență nu a depășit 90 de zile sau 
care nu sunt reziliate în conformitate cu 
dreptul civil național de către creditorii 
care nu fac obiectul reglementării va 
rămâne limitată. Este posibil ca statele 
membre să reglementeze cesionarea 
contractelor de credite performante, 
inclusiv prin impunerea unor cerințe 
echivalente cu cele prevăzute de prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Text identic cu cel din considerentul 18 din documentul Consiliului (7344/19 ADD 1) și cu cel 
din considerentul 16b din textul de compromis neoficial al Comisiei ECON din martie 2019.

Amendamentul 235
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Entitățile care desfășoară activități 
de administrare a creditelor ar trebui să 
facă obiectul acelorași norme, fie că este 
vorba despre administratori de credite 
specializați, instituții bancare sau 
cumpărători de credite. Acest lucru ar 
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putea fi o consecință directă a supunerii 
activităților de administrare a creditelor 
normelor MiFID.

Or. en

Amendamentul 236
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Deși scopul prezentei directive este 
de a consolida capacitatea instituțiilor de 
credit de a gestiona creditele care au 
devenit neperformante sau riscă să devină 
neperformante, piața secundară a creditelor 
cuprinde atât credite performante, cât și 
credite neperformante. Într-adevăr, pe piață 
se vând portofolii de credite care cuprind o 
combinație de credite performante, slab 
performante și neperformante. Portofoliile 
includ atât credite garantate, cât și credite 
negarantate care au fost acordate 
consumatorilor sau întreprinderilor. Dacă 
normele pentru executarea creditelor ar fi 
diferite în funcție de fiecare tip de credit 
sau debitor, ar exista costuri suplimentare 
pentru constituirea acestor portofolii de 
credite în scopul vânzării. Dispozițiile 
prezentei directive care vizează dezvoltarea 
pieței secundare se referă atât la creditele 
performante, cât și la creditele 
neperformante, pentru a evita situația în 
care aceste costuri suplimentare ar 
descuraja participarea investitorilor și ar 
fragmenta această piață emergentă. 
Instituțiile de credit vor beneficia de o 
bază de investitori mai largă și de 
administratori de credite mai eficienți. Se 
preconizează beneficii similare pentru 
societățile de administrare a investițiilor, 
care în unele state membre joacă un rol 
esențial pentru comercializarea atât a 

(17) Deși scopul prezentei directive este 
de a proteja drepturile consumatorilor și 
de a consolida capacitatea instituțiilor de 
credit de a gestiona creditele care au 
devenit neperformante sau riscă să devină 
neperformante, piața secundară a creditelor 
cuprinde atât credite performante, cât și 
credite neperformante. Într-adevăr, pe piață 
se vând portofolii de credite care cuprind 
credite foarte slab performante și 
neperformante. Portofoliile includ credite 
negarantate care au fost acordate 
consumatorilor sau întreprinderilor. Dacă 
normele pentru executarea creditelor ar fi 
diferite în funcție de fiecare tip de credit 
sau debitor, ar exista costuri suplimentare 
pentru constituirea acestor portofolii de 
credite în scopul vânzării. Dispozițiile 
prezentei directive care vizează dezvoltarea 
pieței secundare se referă la creditele 
neperformante, pentru a evita situația în 
care aceste costuri suplimentare ar conduce 
la o criză socială și, în același timp, ar 
descuraja participarea investitorilor și ar 
fragmenta această piață emergentă.
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creditelor neperformante, cât și a 
creditelor performante emise de 
instituțiile de credit care au făcut obiectul 
rezoluției, au fost restructurate sau 
vândute din bilanțurile lor28.

_________________
28 A se vedea Documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei SWD (2018) 72 
referitor la Proiectul privind SAI.

Or. en

Amendamentul 237
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru a asigura o piață internă 
funcțională a creditelor și un nivel ridicat 
de protecție a consumatorilor, statele 
membre ar trebui să asigure o bună 
reputație a cumpărătorilor de credite. 
Acest lucru este important pentru a evita 
prejudicierea consumatorilor pe această 
piață, de exemplu prin utilizarea unui 
limbaj sau a unui comportament 
amenințător ori abuziv sau a unor 
amenințări la adresa consumatorilor și a 
familiilor acestora.

Or. en

Amendamentul 238
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(18) Importanța acordată de legiuitorii 
Uniunii protecției consumatorilor în 
Directiva 2014/17/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului29, Directiva 
2008/48/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului30 și Directiva 93/13/CEE a 
Consiliului31 implică faptul că cesiunea 
drepturilor creditorului în temeiul unui 
contract de credit sau cesiunea contractului 
în sine către un cumpărător de credite nu ar 
trebui să afecteze în niciun fel nivelul de 
protecție a consumatorilor asigurat de 
legislația Uniunii. Prin urmare, 
cumpărătorii și administratorii de credite 
ar trebui să respecte legislația Uniunii 
aplicabilă contractului de credit inițial, 
iar consumatorii ar trebui să beneficieze 
de același nivel de protecție ca cel 
asigurat de legislația Uniunii sau stabilit 
prin norme ale Uniunii sau naționale 
privind conflictul de legi, indiferent de 
legea aplicabilă compărătorului sau 
administratorului de credite.

(18) Importanța acordată de legiuitorii 
Uniunii protecției consumatorilor în 
Directiva 2014/17/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului29, Directiva 
2008/48/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului30 și Directiva 93/13/CEE a 
Consiliului31 implică faptul că cesiunea 
drepturilor privind creditul în temeiul unui 
contract de credit sau cesiunea contractului 
în sine către un cumpărător de credite nu ar 
trebui să afecteze în niciun fel nivelul de 
protecție a consumatorilor asigurat de 
legislația Uniunii.

_________________ _________________
29 Directiva 2014/17/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 februarie 
2014 privind contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri imobile 
rezidențiale și de modificare a Directivelor 
2008/48/CE și 2013/36/UE și a 
Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 
60, 28.2.2014, p. 34).

29 Directiva 2014/17/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 februarie 
2014 privind contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri imobile 
rezidențiale și de modificare a Directivelor 
2008/48/CE și 2013/36/UE și a 
Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 
60, 28.2.2014, p. 34).

30 Directiva 2008/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2008 privind contractele de credit pentru 
consumatori și de abrogare a Directivei 
87/102/CEE a Consiliului (JO L 60/34, 
22.5.2008, p. 66).

30 Directiva 2008/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2008 privind contractele de credit pentru 
consumatori și de abrogare a Directivei 
87/102/CEE a Consiliului (JO L 60/34, 
22.5.2008, p. 66).

31 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii (JO L 
95, 21.4.1993, p. 29).

31 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii (JO L 
95, 21.4.1993, p. 29).

Or. en
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Amendamentul 239
Frances Fitzgerald

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Importanța acordată de legiuitorii 
Uniunii protecției consumatorilor în 
Directiva 2014/17/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului29 , Directiva 
2008/48/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului30 și Directiva 93/13/CEE a 
Consiliului31 implică faptul că cesiunea 
drepturilor creditorului în temeiul unui 
contract de credit sau cesiunea contractului 
în sine către un cumpărător de credite nu ar 
trebui să afecteze în niciun fel nivelul de 
protecție a consumatorilor asigurat de 
legislația Uniunii. Prin urmare, 
cumpărătorii și administratorii de credite ar 
trebui să respecte legislația Uniunii 
aplicabilă contractului de credit inițial, iar 
consumatorii ar trebui să beneficieze de 
același nivel de protecție ca cel asigurat de 
legislația Uniunii sau stabilit prin norme 
ale Uniunii sau naționale privind conflictul 
de legi, indiferent de legea aplicabilă 
compărătorului sau administratorului de 
credite.

(18) Importanța acordată de legiuitorii 
Uniunii protecției consumatorilor în 
Directiva 2014/17/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului29 , Directiva 
2008/48/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului30 și Directiva 93/13/CEE a 
Consiliului31 implică faptul că cesiunea 
drepturilor creditorului în temeiul unui 
contract de credit sau cesiunea contractului 
în sine către un cumpărător de credite nu ar 
trebui să afecteze în niciun fel nivelul de 
protecție a consumatorilor asigurat de 
legislația Uniunii. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să se asigure că 
cumpărătorii și administratorii de credite 
respectă legislația Uniunii aplicabilă 
contractului de credit inițial și că 
consumatorii beneficiază de același nivel 
de protecție ca cel asigurat de legislația 
Uniunii sau stabilit prin norme ale Uniunii 
sau naționale privind conflictul de legi, 
indiferent de legea aplicabilă 
compărătorului sau administratorului de 
credite. Prezenta directivă nu ar trebui să 
impună restricții statelor membre în ceea 
ce privește aplicarea unor dispoziții mai 
stricte în materie de protecție a 
consumatorilor pentru administratorii de 
credite sau cumpărătorii de credite.

_________________ _________________
29 Directiva 2014/17/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 februarie 
2014 privind contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri imobile 
rezidențiale și de modificare a Directivelor 
2008/48/CE și 2013/36/UE și a 
Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 
60, 28.2.2014, p. 34).

29 Directiva 2014/17/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 februarie 
2014 privind contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri imobile 
rezidențiale și de modificare a Directivelor 
2008/48/CE și 2013/36/UE și a 
Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 
60, 28.2.2014, p. 34).

30 Directiva 2008/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 

30 Directiva 2008/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
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2008 privind contractele de credit pentru 
consumatori și de abrogare a Directivei 
87/102/CEE a Consiliului (JO L 60/34, 
22.5.2008, p. 66).

2008 privind contractele de credit pentru 
consumatori și de abrogare a Directivei 
87/102/CEE a Consiliului (JO L 60/34, 
22.5.2008, p. 66).

31 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii (JO L 
95, 21.4.1993, p. 29).

31 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii (JO L 
95, 21.4.1993, p. 29).

Or. en

Amendamentul 240
Matt Carthy

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Importanța acordată de legiuitorii 
Uniunii protecției consumatorilor în 
Directiva 2014/17/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului29 , Directiva 
2008/48/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului30 și Directiva 93/13/CEE a 
Consiliului31 implică faptul că cesiunea 
drepturilor creditorului în temeiul unui 
contract de credit sau cesiunea contractului 
în sine către un cumpărător de credite nu ar 
trebui să afecteze în niciun fel nivelul de 
protecție a consumatorilor asigurat de 
legislația Uniunii. Prin urmare, 
cumpărătorii și administratorii de credite ar 
trebui să respecte legislația Uniunii 
aplicabilă contractului de credit inițial, iar 
consumatorii ar trebui să beneficieze de 
același nivel de protecție ca cel asigurat de 
legislația Uniunii sau stabilit prin norme 
ale Uniunii sau naționale privind 
conflictul de legi, indiferent de legea 
aplicabilă compărătorului sau 
administratorului de credite.

(18) Importanța acordată de legiuitorii 
Uniunii protecției consumatorilor în 
Directiva 2014/17/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului29, Directiva 
2008/48/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului30 și Directiva 93/13/CEE a 
Consiliului31 implică faptul că cesiunea 
drepturilor creditorului în temeiul unui 
contract de credit sau cesiunea contractului 
în sine către un cumpărător de credite nu ar 
trebui să afecteze în niciun fel nivelul de 
protecție a consumatorilor asigurat de 
legislația națională și a Uniunii. Prin 
urmare, cumpărătorii și administratorii de 
credite ar trebui să respecte legislația 
națională și legislația Uniunii aplicabilă 
contractului de credit inițial, iar 
consumatorii ar trebui să beneficieze de 
același nivel de protecție ca cel asigurat de 
legislația națională și a Uniunii, indiferent 
de legea aplicabilă compărătorului sau 
administratorului de credite. Autoritățile 
naționale competente trebuie să se asigure 
că niciun debitor nu întâmpină o situație 
mai grea după cesionarea contractului 
său de credit de la o instituție de credit 
către un cumpărător sau un administrator 
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de credite.
_________________ _________________
29 Directiva 2014/17/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 februarie 
2014 privind contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri imobile 
rezidențiale și de modificare a Directivelor 
2008/48/CE și 2013/36/UE și a 
Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 
60, 28.2.2014, p. 34).

29 Directiva 2014/17/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 februarie 
2014 privind contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri imobile 
rezidențiale și de modificare a Directivelor 
2008/48/CE și 2013/36/UE și a 
Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 
60, 28.2.2014, p. 34).

30 Directiva 2008/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2008 privind contractele de credit pentru 
consumatori și de abrogare a Directivei 
87/102/CEE a Consiliului (JO L 60/34, 
22.5.2008, p. 66).

30 Directiva 2008/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2008 privind contractele de credit pentru 
consumatori și de abrogare a Directivei 
87/102/CEE a Consiliului (JO L 60/34, 
22.5.2008, p. 66).

31 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii (JO L 
95, 21.4.1993, p. 29).

31 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii (JO L 
95, 21.4.1993, p. 29).

Or. en

Amendamentul 241
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Prezenta directivă nu aduce 
atingere protecției consumatorilor 
garantată de Directiva 2005/27/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului, 
care interzice practicile neloiale, inclusiv 
pe cele din cursul executării unui contract 
prin care consumatorul este indus în 
eroare în ceea ce privește drepturile sau 
obligațiile sale, ori este supus hărțuirii 
sau constrângerii, de exemplu, în ceea ce 
privește momentul, locația, natura sau 
persistența acțiunilor de asigurare a 
aplicării legii sau a contactelor, utilizarea 
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unui limbaj sau a unui comportament 
amenințător ori abuziv sau a 
amenințărilor de a întreprinde orice 
acțiune care nu poate fi întreprinsă în 
mod legal.

Or. en

Amendamentul 242
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor, legislația 
Uniunii și legislația națională prevăd o 
serie de drepturi și garanții referitoare la 
contractele de credit promise sau acordate 
consumatorilor. Aceste drepturi și garanții 
se aplică, în special, în ceea ce privește 
negocierea și încheierea contractului de 
credit, executarea sau neexecutarea 
contractului. Acest lucru este valabil în 
special în privința contractelor de credit de 
consum pe termen lung reglementate de 
Directiva 2014/17/UE, în ceea ce privește 
dreptul consumatorilor de a-și îndeplini 
integral sau parțial obligațiile care le revin 
în temeiul unui contract de credit înainte de 
expirarea acestuia sau de a fi informați, 
după caz, prin intermediul fișei europene 
de informații standardizate privind posibila 
cesionare a contractului de credit unui 
cumpărător de credite. De asemenea, nici 
drepturile debitorului nu ar trebui să se 
modifice în cazul în care cesionarea 
contractului de credit de către o instituție 
de credit unui cumpărător ia forma unui 
contract de novație.

(20) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor, legislația 
Uniunii și legislația națională prevăd o 
serie de drepturi și garanții referitoare la 
contractele de credit care nu sunt credite 
de consum, în special cele garantate cu 
proprietatea asupra reședinței principale. 
Aceste drepturi și garanții se aplică, în 
special, în ceea ce privește negocierea și 
încheierea contractului de credit, 
executarea sau neexecutarea contractului. 
Acest lucru este valabil în special în 
privința contractelor de credit de consum 
pe termen lung reglementate de 
Directiva 2014/17/UE, în ceea ce privește 
dreptul consumatorilor de a-și îndeplini 
integral sau parțial obligațiile care le revin 
în temeiul unui contract de credit înainte de 
expirarea acestuia sau de a fi informați, 
după caz, prin intermediul fișei europene 
de informații standardizate, deși 
cesionarea contractului de credit unui 
cumpărător de credite nu ar trebui să fie 
permisă, deoarece, de asemenea, nici 
drepturile debitorului nu ar trebui să se 
modifice în niciun caz sau printr-un 
contract de novație.

Or. en
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Amendamentul 243
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Creditele ipotecare rezidențiale 
pentru reședințele principale trebuie 
excluse din domeniul de aplicare al 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 244
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20b) În temeiul prezentei directive, un 
credit neperformant garantat cu o ipotecă 
asupra unei proprietăți imobiliare de tip 
rezidențial nu trebuie cesionat fără 
acordul scris al debitorului.

Or. en

Amendamentul 245
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Instituțiile de credit din Uniune și 
filialele acestora desfășoară activități de 
administrare a creditelor în cadrul 
activităților lor normale. Acestea au 
aceleași obligații în ceea ce privește 

(22) Instituțiile de credit din Uniune 
desfășoară activități de administrare a 
creditelor în cadrul activităților lor 
normale. Acestea au aceleași obligații în 
ceea ce privește creditele pe care le-au 
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creditele pe care le-au emis ele însele și 
creditele pe care le-au cumpărat de la o altă 
instituție de credit. Întrucât acestea sunt 
deja reglementate și supravegheate, 
aplicarea prezentei directive activităților de 
administrare sau de cumpărare de credite 
desfășurate de acestea ar însemna dublarea 
inutilă a costurilor de autorizare și de 
asigurare a conformității și, prin urmare, 
acestea nu intră în sfera prezentei directive.

emis ele însele și cele pe care le-au 
cumpărat de la o altă instituție de credit 
sau pe care le administrează în numele 
unui cumpărător de credite. Întrucât 
acestea sunt deja reglementate și 
supravegheate, aplicarea prezentei 
directive activităților de administrare sau 
de cumpărare de credite desfășurate de 
acestea ar însemna dublarea inutilă a 
costurilor de autorizare și de asigurare a 
conformității și, prin urmare, acestea nu 
intră în sfera prezentei directive. De 
asemenea, externalizarea de către 
instituțiile de credit a activităților de 
administrare a creditelor, atât în ceea ce 
privește contractele de credit performante, 
cât și pe cele neperformante, către 
administratori de credite sau alte părți 
terțe nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive, deoarece instituțiile de 
credit trebuie oricum să respecte normele 
de externalizare aplicabile. În plus, 
creditorii care nu sunt instituții de credit, 
dar care sunt totuși reglementați și 
supravegheați de o autoritate competentă 
a unui stat membru în conformitate cu 
Directiva 2008/48/CE și cu Directiva 
2014/17/UE și desfășoară activități de 
administrare a creditelor pentru 
împrumuturi acordate consumatorilor în 
cadrul activității lor obișnuite nu fac 
obiectul prezentei directive atunci când 
efectuează în statul membru respectiv 
activități de administrare a creditelor 
acordate de instituții de credit. De 
asemenea, administratorul fondului de 
investiții alternative, societatea de 
administrare și societatea de investiții (cu 
condiția ca societatea de investiții să nu fi 
desemnat o societate de administrare) 
autorizați sau înregistrați în temeiul 
Directivei 2011/61/UE sau al Directivei 
2009/65/CE nu ar trebui să intre în 
domeniul de aplicare al prezentei 
directive. De asemenea, există anumite 
profesii care desfășoară activități 
auxiliare similare cu activitățile de 
administrare, și anume notari publici, 
avocați, executori judecătorești și 
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funcționari care, în conformitate cu 
dreptul intern aplică hotărâri 
judecătorești și se ocupă de executarea 
unor măsuri obligatorii și, prin urmare, 
statele membre pot decide să nu aplice 
prezenta directivă pentru aceste profesii.

Or. en

Amendamentul 246
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a permite cumpărătorilor și 
administratorilor de credite existenți să se 
adapteze la cerințele dispozițiilor naționale 
de punere în aplicare a prezentei directive 
și, în special, pentru a permite 
administratorilor de credite să obțină 
autorizare, prezenta directivă se va aplica 
numai cesionării contractelor de credit care 
are loc la șase luni după expirarea 
termenului de transpunere.

(23) Pentru a permite cumpărătorilor și 
administratorilor de credite existenți să se 
adapteze la cerințele dispozițiilor naționale 
de punere în aplicare a prezentei directive 
și, în special, pentru a permite 
administratorilor de credite să obțină 
autorizare, prezenta directivă se va aplica 
numai cesionării contractelor de credit care 
are loc la șase luni după expirarea 
termenului de transpunere și numai după 
ce creditorul a oferit debitorilor aflați în 
dificultate dreptul de a-și răscumpăra 
creanța la același preț.

Or. en

Amendamentul 247
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Autorizarea unui administrator de 
credite să desfășoare activități de 
administrare a creditelor în întreaga Uniune 

(24) Autorizarea unui administrator de 
credite să desfășoare activități de 
administrare a creditelor în întreaga Uniune 
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ar trebui să respecte un set uniform și 
armonizat de condiții, pe care autoritățile 
competente ar trebui să îl aplice în mod 
proporțional. Pentru a evita o reducere a 
protecției debitorului sau a împrumutatului 
și pentru a promova încrederea, condițiile 
pentru acordarea și menținerea autorizației 
de administrator de credite ar trebui să 
asigure faptul că administratorii de credite, 
persoanele care dețin o participație 
calificată într-o societate de administrare a 
creditelor sau care fac parte din conducerea 
furnizorului de servicii nu au cazier 
judiciar pentru infracțiuni grave comise 
împotriva proprietății, în domeniul 
financiar sau la adresa integrității fizice și 
au o bună reputație. În mod similar, aceste 
persoane și administratorul de credite nu ar 
trebui să facă obiectul unei proceduri de 
insolvență sau să fi fost declarați anterior în 
faliment, cu excepția cazului în care au fost 
reabilitați în conformitate cu legislația 
națională. În cele din urmă, pentru a 
asigura respectarea normelor privind 
protecția debitorului și protecția datelor cu 
caracter personal, este necesar să se solicite 
instituirea unor dispozitive adecvate de 
guvernanță și a unor mecanisme de control 
intern, precum și a unor proceduri de 
înregistrare și tratare a plângerilor, care să 
fie supravegheate. În plus, administratorii 
de credite ar trebui să fie obligați să 
acționeze cu onestitate și să țină seama în 
mod corespunzător de situația financiară a 
debitorilor. În cazul în care la nivel 
național sunt disponibile servicii de 
consiliere în materie de îndatorare care 
facilitează rambursarea datoriei, 
administratorii de credite ar trebui să ia în 
considerare orientarea debitorilor către 
aceste servicii.

ar trebui să respecte un set uniform și 
armonizat de condiții, pe care autoritățile 
competente ar trebui să îl aplice în mod 
proporțional. Pentru a evita o reducere a 
protecției debitorului sau a împrumutatului 
și pentru a promova încrederea, condițiile 
pentru acordarea și menținerea autorizației 
de administrator de credite ar trebui să 
asigure faptul că administratorii de credite, 
persoanele care dețin o participație 
calificată într-o societate de administrare a 
creditelor sau care fac parte din conducerea 
furnizorului de servicii nu au cazier 
judiciar pentru infracțiuni grave comise 
împotriva proprietății, în domeniul 
financiar sau la adresa integrității fizice și 
au o bună reputație. În mod similar, aceste 
persoane și administratorul de credite nu ar 
trebui să facă obiectul unei proceduri de 
insolvență sau să fi fost declarați anterior în 
faliment, cu excepția cazului în care au fost 
reabilitați în conformitate cu legislația 
națională. În cele din urmă, pentru a 
asigura respectarea normelor privind 
protecția debitorului și protecția datelor cu 
caracter personal, este necesar să se solicite 
instituirea unor dispozitive adecvate de 
guvernanță și a unor mecanisme de control 
intern, precum și a unor proceduri de 
înregistrare și tratare a plângerilor, care să 
fie supravegheate. În plus, administratorii 
de credite ar trebui să fie obligați să 
acționeze cu onestitate și să țină seama în 
mod corespunzător de situația financiară a 
debitorilor. În plus, atunci când tratează 
cu debitori, administratorii de credite ar 
trebui să respecte standardele comune 
minime ale UE, astfel cum sunt prevăzute 
în prezenta directivă și transpuse de către 
statele membre. În cazul în care la nivel 
național sunt disponibile servicii de 
consiliere în materie de îndatorare care 
facilitează rambursarea datoriei, 
administratorii de credite sunt obligați să 
orienteze debitorii către aceste servicii.

Or. en
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Amendamentul 248
Frances Fitzgerald

Propunere de directivă
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) De asemenea, cumpărătorii de 
credite ar trebui să fie autorizați să 
furnizeze activități de administrare de 
credite în întreaga Uniune pentru a se 
asigura că cei care dețin un titlu legal de 
credit acordat în temeiul contractului de 
credit sunt reglementați de autoritățile 
competente și fac obiectul unui set 
uniform și armonizat de condiții, care ar 
trebui să fie aplicate în mod proporțional 
de către autoritățile competente. 
Condițiile de acordare și menținere a unei 
autorizații pentru un cumpărător de 
credite ar trebui să fie cele care se aplică 
și unui administrator de credite. 
Cumpărătorii de credite ar trebui să fie 
obligați să acționeze cu onestitate și să 
țină seama în mod corespunzător de 
situația financiară a debitorilor. În cazul 
în care la nivel național sunt disponibile 
servicii de consiliere în materie de 
îndatorare care facilitează rambursarea 
datoriei, cumpărătorii de credite ar trebui 
să ia în considerare orientarea debitorilor 
către aceste servicii.

Or. en

Amendamentul 249
Frances Fitzgerald

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a evita procedurile 
îndelungate și incertitudinea, este necesar 
să se instituie cerințe privind informațiile 

(25) Pentru a evita procedurile 
îndelungate și incertitudinea, este necesar 
să se instituie cerințe privind informațiile 
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pe care solicitanții trebuie să le prezinte, 
precum și termene-limită rezonabile pentru 
emiterea unei autorizații și condițiile de 
retragere a autorizației. În cazul în care 
autoritățile retrag o autorizație unui 
administrator de credite care desfășoară 
activități de administrare a creditelor în alte 
state membre, autoritățile competente din 
statul membru gazdă ar trebui să fie 
informate în acest sens. De asemenea, în 
fiecare stat membru ar trebui instituit un 
registru public online, actualizat, care să 
asigure transparența în ceea ce privește 
numărul și identitatea administratorilor de 
credite autorizați.

pe care solicitanții trebuie să le prezinte, 
precum și termene-limită rezonabile pentru 
emiterea unei autorizații și condițiile de 
retragere a autorizației. În cazul în care 
autoritățile retrag o autorizație unui 
administrator de credite sau unui 
cumpărător de credite care desfășoară 
activități de administrare a creditelor în alte 
state membre, autoritățile competente din 
statul membru gazdă ar trebui să fie 
informate în acest sens. De asemenea, în 
fiecare stat membru ar trebui instituit un 
registru public online, actualizat, care să 
asigure transparența în ceea ce privește 
numărul și identitatea administratorilor de 
credite și a cumpărătorilor de credite 
autorizați.

Or. en

Amendamentul 250
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) O condiție prealabilă importantă 
pentru preluarea rolului de către 
cumpărătorii și administratorii de credite ar 
trebui să fie ca aceștia să poată avea acces 
la toate informațiile relevante, iar statul 
membru ar trebui să se asigure că acest 
lucru este posibil, respectând în același 
timp normele Uniunii și normele naționale 
de protecție a datelor.

(30) O condiție prealabilă importantă 
pentru preluarea rolului de către 
cumpărătorii și administratorii de credite ar 
trebui să fie ca aceștia să poată avea acces 
la toate informațiile relevante, iar statul 
membru ar trebui să se asigure că acest 
lucru este posibil, respectând în același 
timp normele Uniunii și normele naționale 
de protecție a datelor.

Or. en

Amendamentul 251
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Considerentul 31
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) În cazul în care o instituție de credit 
cesionează un contract de credit, aceasta ar 
trebui să fie obligată să își informeze 
supraveghetorul și autoritatea competentă 
pentru supravegherea respectării 
dispozițiilor prezentei directive cu privire 
la principalele caracteristici ale 
portofoliului de credite cesionat, precum și 
la identitatea cumpărătorului și, după caz, 
la reprezentantul acestuia în Uniune. 
Această autoritate competentă ar trebui să 
fie obligată să transmită informațiile 
respective autorităților care au 
competența de a supraveghea 
cumpărătorul de credite și autorității 
competente din statul în care este stabilit 
debitorul. Aceste cerințe în materie de 
transparență permit o monitorizare 
armonizată și eficientă a cesionării 
contractelor de credit în cadrul Uniunii.

(31) În cazul în care o instituție de credit 
cesionează un contract de credit, ar trebui 
să aibă obligația să își informeze 
autoritatea de supraveghere și autoritatea 
competentă pentru supravegherea 
conformității cu prezenta directivă, 
trimestrial și pe baze agregate, cel puțin 
cu privire la soldul agregat restant al 
portofoliului de credite cesionat, precum și 
la numărul și volumul creditelor incluse și 
dacă sunt incluse acorduri încheiate cu 
consumatori. Pentru fiecare portofoliu 
cesionat într-o singură tranzacție, 
informațiile ar trebui să includă 
identificatorul entității juridice sau, 
atunci când nu este disponibil, identitatea 
și adresa cumpărătorului și, după caz, a 
reprezentantului acestuia în Uniune. 
Această autoritate competentă ar trebui să 
fie obligată să transmită informațiile 
respective autorităților care au competența 
de a supraveghea cumpărătorul de credite. 
Aceste cerințe în materie de transparență 
permit o monitorizare armonizată și 
eficientă a cesionării contractelor de credit 
în cadrul Uniunii. Pentru a respecta 
principiul proporționalității și pentru a 
evita dublarea eforturilor, autoritățile 
competente ar trebui să se folosească de 
informațiile de care dispun deja prin alte 
mijloace, în special în ceea ce privește 
instituțiile de credit. Se subînțelege în 
continuare că cerințele de notificare către 
autoritatea națională competentă cu 
privire la un portofoliu de credite de 
îndată ce un astfel de portofoliu a fost 
transferat unui cumpărător de credite 
intră în responsabilitatea acestuia din 
urmă. În plus, în cazul operațiunilor de 
securitizare, atunci când sunt prevăzute 
modele obligatorii de transparență, ar 
trebui evitată orice raportare dublă în 
conformitate cu prezenta directivă.

Or. en
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Amendamentul 252
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Ca parte a Planului de acțiune al 
Consiliului, infrastructura de date a 
instituțiilor de credit ar fi consolidată dacă 
ar exista date uniforme și standardizate 
pentru contractele de credite 
neperformante. Autoritatea Bancară 
Europeană a elaborat modele de date care 
furnizează informații privind expunerile la 
riscul de credit din portofoliul bancar și 
permit potențialilor cumpărători să 
evalueze valoarea contractelor de credit și 
să își îndeplinească obligația de diligență. 
Aplicarea acestor modele în cazul 
contractelor de credit ar reduce asimetriile 
informaționale dintre potențialii 
cumpărători și vânzători ai contractelor de 
credit și ar contribui astfel la dezvoltarea 
unei piețe secundare funcționale în Uniune. 
ABE ar trebui, prin urmare, să dezvolte 
modele de date pentru a le transforma în 
standarde tehnice de punere în aplicare, iar 
instituțiile de credit ar trebui să utilizeze 
aceste standarde pentru a facilita evaluarea 
contractelor de credit destinate vânzării.

(32) Ca parte a Planului de acțiune al 
Consiliului, infrastructura de date a 
instituțiilor de credit ar fi consolidată dacă 
ar exista date uniforme și standardizate 
pentru contractele de credite 
neperformante. Autoritatea Bancară 
Europeană a elaborat modele de date care 
furnizează informații privind expunerile la 
riscul de credit din portofoliul bancar și 
permit potențialilor cumpărători să 
evalueze valoarea contractelor de credit și 
să își îndeplinească obligația de diligență. 
Aplicarea acestor modele în cazul 
contractelor de credit ar reduce asimetriile 
informaționale dintre potențialii 
cumpărători și vânzători ai contractelor de 
credit și ar contribui astfel la dezvoltarea 
unei piețe secundare funcționale în Uniune. 
ABE ar trebui, prin urmare, să dezvolte 
modele de date pentru a le transforma în 
standarde tehnice de punere în aplicare 
pentru instituțiile de credit. Pentru a 
respecta principiul proporționalității, 
aceste cerințe de informare ar trebui să se 
aplice instituțiilor de credit în mod 
proporțional, ținând seama de 
dimensiunea și complexitatea lor. Alți 
vânzători de contracte de credit ar trebui 
să fie încurajați să utilizeze aceste 
standarde pentru a facilita evaluarea 
contractelor de credit destinate vânzării.

Or. en

Amendamentul 253
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
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Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Întrucât evaluarea portofoliilor de 
credite neperformante este complicată și 
complexă, cumpărătorii reali pe piețele 
secundare sunt investitori sofisticați. 
Adesea, aceștia sunt fonduri de investiții, 
instituții financiare sau instituții de credit. 
Având în vedere că nu creează noi credite, 
ci cumpără, pe propriul risc, credite 
existente, aceștia nu generează preocupări 
de natură prudențială, iar contribuția lor 
potențială la riscul sistemic este neglijabilă. 
Prin urmare, nu se justifică ca acestor tipuri 
de investitori să li se impună obligația de a 
solicita o autorizație sau să se instituie 
condiții speciale pentru desfășurarea de 
către aceștia a unor astfel de activități. Cu 
toate acestea, este important ca normele 
Uniunii și normele naționale privind 
protecția consumatorilor să se aplice în 
continuare și ca drepturile debitorilor să 
continue să fie cele care decurg din 
contractul de credit inițial.

(33) Întrucât evaluarea portofoliilor de 
credite neperformante este complicată și 
complexă, cumpărătorii reali pe piețele 
secundare sunt investitori sofisticați. 
Adesea, aceștia sunt fonduri de investiții, 
instituții financiare sau instituții de credit. 
Având în vedere că nu creează noi credite, 
ci cumpără, pe propriul risc, credite 
existente, aceștia nu generează preocupări 
de natură prudențială, iar contribuția lor 
potențială la riscul sistemic este neglijabilă. 
Prin urmare, nu se justifică ca acestor tipuri 
de investitori să li se impună obligația de a 
solicita o autorizație sau să se instituie 
condiții speciale pentru desfășurarea de 
către aceștia a unor astfel de activități. Cu 
toate acestea, este important ca normele 
Uniunii și normele naționale privind 
protecția consumatorilor să se aplice în 
continuare și ca drepturile debitorilor să 
continue să fie cele care decurg din 
contractul de credit inițial. Cu toate 
acestea, cumpărătorii de credite care nu 
sunt instituții de credit, dar care, cu toate 
acestea, sunt reglementați sau 
supravegheați de o autoritate competentă 
a unui stat membru, pot acorda, în 
anumite cazuri, noi împrumuturi 
debitorilor care sunt societăți comerciale 
în contextul unui efort de a aplica măsuri 
de recuperare rezonabile.

Or. en

Amendamentul 254
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(34) Cumpărătorii de credite din țările 
terțe pot crea dificultăți consumatorilor din 
Uniune pentru a-și exercita drepturile 
prevăzute de legislația Uniunii și 
autoritățile naționale pot avea dificultăți în 
supravegherea executării contractului de 
credit. Instituțiile de credit pot fi, de 
asemenea, descurajate să cesioneze astfel 
de contracte de credit cumpărătorilor de 
credite din țările terțe din cauza riscului 
reputațional implicat. Impunerea obligației 
ca reprezentantul cumpărătorilor de 
credite de consum din țări terțe să 
desemneze o instituție de credit sau un 
administrator de credite autorizat din 
Uniune pentru administrarea unui 
contract de credit asigură menținerea 
acelorași standarde privind drepturile 
consumatorilor și după cesionarea 
contractului de credit. Administratorii de 
credite au obligația de a respecta legislația 
Uniunii și legislația națională aplicabilă, iar 
autoritățile naționale din fiecare stat 
membru ar trebui să dispună de 
competențele necesare pentru a 
supraveghea cu eficacitate activitatea 
acestora.

(34) Cumpărătorii de credite din țările 
terțe pot crea dificultăți consumatorilor din 
Uniune pentru a-și exercita drepturile 
prevăzute de legislația Uniunii și 
autoritățile naționale pot avea dificultăți în 
supravegherea executării contractului de 
credit. Instituțiile de credit pot fi, de 
asemenea, descurajate să cesioneze astfel 
de contracte de credit cumpărătorilor de 
credite din țările terțe din cauza riscului 
reputațional implicat. Prin urmare, atât 
cumpărătorii, cât și administratorii de 
credite care își desfășoară activitatea în 
Uniune trebuie obligați să fie autorizați în 
Uniune pentru a asigura menținerea 
acelorași standarde privind drepturile 
consumatorilor și după cesionarea 
contractului de credit. Cumpărătorii și 
administratorii de credite au obligația de a 
respecta legislația Uniunii și legislația 
națională aplicabilă, iar autoritățile 
naționale din fiecare stat membru ar trebui 
să dispună de competențele necesare pentru 
a supraveghea cu eficacitate activitățile 
acestora.

Or. en

Amendamentul 255
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) În general, cumpărătorii de credite 
răspund pe baza unui model de afaceri pe 
termen scurt specializat în achiziționarea, 
cu o reducere mare, de datorii cu risc 
ridicat de neplată în încercarea de a 
achiziționa activul suport cât mai rapid 
posibil. Deoarece cumpărătorul de credite 
este cel care ia deciziile importante cu 
privire la creditul neperformant, inclusiv 
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cu privire la stabilirea ratelor dobânzii, 
restructurarea unui credit și executarea 
creditului, este esențial ca cumpărătorul 
de credite - și nu numai administratorul 
de credite care acționează ca intermediar 
- să fie autorizat, să facă obiectul 
reglementării în Uniune și să fie supus 
supravegherii, anchetei și sancțiunilor din 
partea autorităților naționale competente 
din statul membru în care își desfășoară 
activitatea.

Or. en

Amendamentul 256
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Atunci când un cumpărător de 
credite gestionează și asigură respectarea 
drepturilor și obligațiilor aferente 
drepturilor creditorului în temeiul unui 
contract de credit, sau contractul de credit 
în sine, acest cumpărător de credite se 
consideră a fi administrator de credite și, 
prin urmare, ar trebui să fie autorizat în 
temeiul normelor stabilite în prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 257
Markus Ferber

Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(52) Fără a aduce atingere obligațiilor 
precontractuale prevăzute de Directiva 
2014/17/UE, Directiva 2008/48/CE și 
Directiva 93/13/CEE, precum și pentru a 
asigura un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, consumatorilor ar trebui să 
li se furnizeze, în timp util și înainte de 
modificarea termenelor și condițiilor 
contractului de credit, o listă clară și 
cuprinzătoare a tuturor acestor modificări, 
termenele pentru punerea lor în aplicare și 
detaliile necesare, precum și denumirea și 
adresa autorității naționale la care pot 
depune o plângere.

(52) Fără a aduce atingere obligațiilor 
precontractuale prevăzute de Directiva 
2014/17/UE, Directiva 2008/48/CE și 
Directiva 93/13/CEE, precum și pentru a 
asigura un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, consumatorilor ar trebui să 
li se furnizeze, în timp util și înainte de 
modificarea substanțială a termenelor și 
condițiilor contractului de credit, o listă 
clară și cuprinzătoare a tuturor acestor 
modificări, termenele pentru punerea lor în 
aplicare și detaliile necesare, precum și 
denumirea și adresa autorității naționale la 
care pot depune o plângere.

Or. en

Justificare

Pentru a evita o sarcină administrativă disproporționată, cerința de informare ar trebui să se 
aplice numai în cazul unor modificări substanțiale.

Amendamentul 258
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
Considerentul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53a) Pentru a atinge un nivel suficient 
de protecție a debitorului și pentru a 
combate practicile abuzive de colectare a 
datoriilor, reglementări armonizate la 
nivelul UE ar trebui să asigure faptul că 
costurile și remunerarea administratorilor 
de credite nu sunt niciodată imputate 
debitorilor.

Or. en

Amendamentul 259
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
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Considerentul 54 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54a) Statele membre se asigură că sunt 
interzise comportamentele sau practicile 
care sunt susceptibile să aibă un impact 
negativ asupra vieții private și/sau a 
demnității umane a debitorului sau care 
ar putea să îl inducă pe acesta în eroare. 
Printre practicile care pot fi considerate 
hărțuire se numără trimiterea unui 
număr excesiv de scrisori de avertizare, 
utilizarea unui limbaj intimidant, 
utilizarea unor plicuri stigmatizante, 
vizitarea debitorului în timpul 
programului de lucru sau la locul de 
muncă sau contactarea colegilor sau a 
membrilor familiei acestuia. Aceste 
practici pot agrava situația debitorului, 
provocând eventual pierderea locului de 
muncă, și pot reduce capacitatea sa de a 
rambursa o datorie.

Or. en

Amendamentul 260
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește un cadru 
comun și cerințe comune referitoare la:

Prezenta directivă se aplică creditelor 
neperformante, cu excepția contractelor 
de credit garantate și negarantate 
încheiate între creditori și consumatori, în 
sensul articolului 3 litera (a) din Directiva 
2008/48/CE. Prezenta directivă stabilește 
un cadru comun și cerințe comune 
referitoare la:

Or. de
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Justificare

Din motive de protecție a consumatorilor, o piață secundară a creditului de consum nu este 
de dorit și, prin urmare, trebuie respinsă, întrucât este de așteptat ca poziția contractuală a 
consumatorilor să fie afectată în mod efectiv și semnificativ de cesionarea de creanțe.

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

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește un cadru 
comun și cerințe comune referitoare la:

Prezenta directivă privește contractele de 
credite neperformante și stabilește un 
cadru comun și cerințe comune referitoare 
la:

Or. en

Justificare

Această modificare se aplică întregului text.

Amendamentul 262
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) administratorii de credite care 
acționează în numele unei instituții de 
credit sau al unui cumpărător de credite 
în privința unui contract de credit emis de 
o instituție de credit sau de filialele 
acesteia;

(a) administratorii de credite care 
administrează drepturile creditorului în 
temeiul unui contract de credit sau care 
administrează contractul de credit în sine, 
emis de o instituție de credit, de filialele 
acesteia stabilite în Uniune sau de alți 
creditori, care sunt creditori sau 
acționează în numele unui cumpărător de 
credite sau al unei instituții de credit;

Or. en
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Amendamentul 263
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) administratorii de credite care 
acționează în numele unei instituții de 
credit sau al unui cumpărător de credite în 
privința unui contract de credit emis de o 
instituție de credit sau de filialele acesteia;

(a) administratorii de credite care 
administrează drepturile creditorului în 
temeiul unui contract de credit 
neperformant sau care administrează 
chiar contractul de credit neperformant 
emis de o instituție de credit stabilită în 
Uniune, care acționează în numele unei 
instituții de credit sau al unui cumpărător 
de credite;

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) administratorii de credite care 
acționează în numele unei instituții de 
credit sau al unui cumpărător de credite în 
privința unui contract de credit emis de o 
instituție de credit sau de filialele acesteia;

(a) administratorii de credite care 
acționează în numele unei instituții de 
credit sau al unui cumpărător de credite în 
privința unui contract de credit 
neperformant emis de o instituție de credit 
stabilită în Uniune;

Or. en

Amendamentul 265
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cumpărătorii de credite care 
cumpără un contract de credit emis de o 
instituție de credit sau de filialele acesteia;

(b) cumpărătorii de credite care 
cumpără drepturile unui creditor în 
temeiul unui contract de credit sau care 
cumpără chiar contractul de credit, emis 
de o instituție de credit, de filialele acesteia 
stabilite în Uniune sau de alți creditori;

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cumpărătorii de credite care 
cumpără un contract de credit emis de o 
instituție de credit sau de filialele acesteia;

(b) cumpărătorii de credite care 
cumpără un contract de credit 
neperformant emis de o instituție de credit 
stabilită în Uniune;

Or. en

Amendamentul 267
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un mecanism comun suplimentar 
de executare extrajudiciară accelerată a 
garanțiilor reale care să se aplice în cazul 
contractelor de credit garantate încheiate 
de creditori cu debitori care sunt societăți 
comerciale și garantate prin garanții 
reale.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 268
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un mecanism comun suplimentar 
de executare extrajudiciară accelerată a 
garanțiilor reale care să se aplice în cazul 
contractelor de credit garantate încheiate 
de creditori cu debitori care sunt societăți 
comerciale și garantate prin garanții 
reale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 269
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c a) creditorii, înainte de cesionarea 
drepturilor creditorului în temeiul unui 
contract de credit sau de cesionarea 
contractului de credit.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă se referă numai la 
contractele de credite neperformante. 
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Creditorilor nu li se permite să cesioneze 
terților contracte de credite performante 
încheiate cu consumatorii.

Or. en

Justificare

Faptul că prezenta directivă se referă doar la creditele neperformante este menționat în 
expunerea de motive și în considerente. Cu toate acestea, domeniul de aplicare (articolul 1) și 
obiectul (articolul 2) nu precizează acest lucru. Din motive de claritate și pentru a se evita 
orice consecințe nedorite, trebuie să se precizeze în mod explicit că această directivă se 
referă numai la contractele de credit neperformante. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că 
nu ar trebui să li se permită creditorilor să vândă contracte de credit performante unor terți.

Amendamentul 271
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă se referă la contractele 
de credite neperformante. Creditorilor nu 
li se permite să cesioneze terților contracte 
de credite performante încheiate cu 
consumatorii.

Or. en

Amendamentul 272
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă se referă la contractele 
de credite neperformante. Creditorilor nu 
li se permite să cesioneze terților contracte 
de credite performante încheiate cu 
consumatorii.
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Or. en

Justificare

Faptul că prezenta directivă se referă doar la creditele neperformante este menționat în 
expunerea de motive și în considerente. Cu toate acestea, domeniul de aplicare (articolul 1) și 
obiectul (articolul 2) nu precizează acest lucru. Din motive de claritate și pentru a se evita 
orice consecințe nedorite, trebuie să se precizeze în mod explicit că această directivă se 
referă numai la contractele de credit neperformante. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că 
nu ar trebui să li se permită creditorilor să vândă contracte de credit performante unor terți.

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

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creditorilor nu li se permite să cesioneze 
terților contracte de credite performante 
încheiate cu consumatorii.

Or. en

Justificare

Această modificare se aplică întregului text.

Amendamentul 274
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) administratorilor de credite care 
administrează contracte de credit emise de 
instituții de credit stabilite în Uniune sau 
de filiale ale acestora stabilite în Uniune 
care acționează în numele unui creditor, în 
conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii 
sau cu legislația națională aplicabilă;

(a) administratorilor de credite care 
administrează drepturile creditorului în 
temeiul unui contract de credit sau care 
administrează contractul de credit în sine, 
care acționează în numele unui creditor, în 
conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii 
sau cu legislația națională aplicabilă;
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Or. en

Amendamentul 275
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cumpărătorilor de credite care 
cumpără contracte de credit emise de 
instituții de credit stabilite în Uniune sau 
de filiale ale acestora stabilite în Uniune 
și care își asumă astfel obligațiile 
creditorilor prevăzute în contractele de 
credit, în conformitate cu dreptul aplicabil 
al Uniunii sau cu legislația națională 
aplicabilă.

(b) cumpărătorilor de credite care 
cumpără drepturile creditorului în temeiul 
unui contract de credit sau care cumpără 
contractul de credit în sine, care își asumă 
astfel obligațiile creditorilor prevăzute în 
contractele de credit, în conformitate cu 
dreptul aplicabil al Uniunii sau cu legislația 
națională aplicabilă.

Or. en

Amendamentul 276
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Articolele 3, 23-33 și 39-43 din 
prezenta directivă se aplică contractelor 
de credit garantate încheiate de creditori 
cu debitori care sunt societăți comerciale 
și garantate prin bunuri mobile și imobile 
deținute de către debitorul care este 
societate comercială și care au fost 
constituite drept garanții reale în favoarea 
unui creditor cu scopul de a garanta 
rambursarea creanțelor care decurg din 
contractul de credit garantat.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 277
Stasys Jakeliūnas

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prezenta directivă nu se aplică 
contractelor de credit încheiate între 
creditori și debitori care sunt 
consumatori, garantate cu bunuri imobile 
rezidențiale care constituie reședința 
principală a debitorului. 

Or. en

Justificare

Decizia de a lua un împrumut pentru locuință este una din cele mai importante și mai riscante 
decizii pentru oameni. Prețurile activelor au atins niveluri ridicate, iar acest lucru poate face 
ca debitorii să se confrunte cu dificultăți financiare, în special pe măsură ce ratele dobânzilor 
cresc. Includerea unor astfel de contracte de credit în domeniul de aplicare al pieței 
secundare unice pentru creditele neperformante ar expune debitorii aflați în dificultate 
situației în care au de-a face cu cumpărători și administratori de credite care sunt stabiliți, 
reglementați și supravegheați în străinătate. Acest lucru presupune un risc mai mare de 
tratament inechitabil și de executare silită a locuinței de către acești terți.

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

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prezenta directivă nu se aplică 
contractelor de credite de consum 
neperformante. Creditorilor nu li se 
permite să cesioneze terților contracte de 
credite performante încheiate cu 
consumatorii.

Or. en
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Amendamentul 279
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prezenta directivă nu aduce 
atingere protecției acordate consumatorilor 
în temeiul Directivei 2014/17/UE, al 
Directivei 2008/48/CE, al Directivei 
93/13/CEE a Consiliului, precum și în 
temeiul dispozițiilor naționale care le 
transpun, în ceea ce privește contractele de 
credit care intră în domeniul său de 
aplicare.

3. În ceea ce privește contractele de 
credit care intră în domeniul său de 
aplicare, prezenta directivă nu aduce 
atingere nici principiilor dreptului 
contractelor sau principiilor de drept civil 
în temeiul legislației naționale, în ceea ce 
privește cesionarea drepturilor 
creditorului în temeiul unui contract de 
credit sau cesionarea contractului de 
credit în sine, nici protecției acordate 
consumatorilor sau debitorilor, în special 
în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1215/2012, al Regulamentului (CE) nr. 
593/2008, al Directivei 2014/17/UE, al 
Directivei 2008/48/CE, al Directivei 
93/13/CE a Consiliului, precum și în 
temeiul dispozițiilor naționale care le 
transpun sau al altei legislații relevante a 
Uniunii și al altor legi naționale privind 
protecția consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 280
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Prezenta directivă nu aduce 
atingere restricțiilor [existente] prevăzute 
de legislațiile naționale ale statelor 
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membre referitoare la cesionarea 
drepturilor creditorului în temeiul unui 
contract de credit neperformant care nu 
este restant sau a cărui scadență nu a 
depășit 90 de zile sau care nu este reziliat 
în conformitate cu dreptul civil național 
ori la cesionarea drepturilor creditorului 
în temeiul unui astfel de contract de credit 
neperformant.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Prezenta directivă nu aduce 
atingere restricțiilor prevăzute de 
legislațiile naționale ale statelor membre 
referitoare la cesionarea drepturilor 
creditorului în temeiul unui contract de 
credit neperformant care nu este restant 
sau a cărui scadență nu a depășit 90 de 
zile sau care nu este reziliat în 
conformitate cu dreptul civil național ori 
la cesionarea unui astfel de contract de 
credit neperformant.

Or. en

Justificare

Identic cu articolul 2 alineatul (3) litera (a) din documentul Consiliului (7344/19 ADD 1) și 
cu articolul 2 alineatul (3) litera (a) din documentul neoficial de compromis al Comisiei 
ECON din martie 2019).

Amendamentul 282
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Prezenta directivă nu aduce 
atingere cerințelor din legislațiile 
naționale ale statelor membre privind 
administrarea drepturilor creditorului în 
temeiul unui contract de credit sau 
administrarea contractului de credit în 
sine, atunci când cumpărătorul de credite 
este o entitate special constituită în scopul 
securitizării, astfel cum este definită la 
articolul 2 punctul 2 din Regulamentul 
(UE) 2017/2402.

Or. en

Amendamentul 283
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Prezenta directivă nu aduce 
atingere cerințelor din legislațiile 
naționale ale statelor membre privind 
administrarea drepturilor creditorului în 
temeiul unui contract de credit sau 
administrarea contractului de credit în 
sine, atunci când cumpărătorul de credite 
este o entitate special constituită în scopul 
securitizării, astfel cum este definită la 
articolul 2 punctul 2 din Regulamentul 
(UE) 2017/2402.

Or. en

Amendamentul 284
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Articolele 3-22 și 34-43 din 
prezenta directivă nu se aplică în cazul:

eliminat

(a) administrării unui contract de credit 
efectuate de o instituție de credit stabilită 
în Uniune sau de filiale ale acesteia 
stabilite în Uniune;
(b) administrării unui contract de credit 
care nu a fost emis de o instituție de credit 
stabilită în Uniune sau de filiale ale 
acesteia stabilite în Uniune, cu excepția 
cazului în care contractul de credit emis 
este înlocuit cu un contract de credit emis 
de o instituție de acest tip sau de filiale ale 
acesteia;
(c) achiziționării unui contract de credit 
efectuate de o instituție de credit stabilită 
în Uniune sau de filiale ale acesteia 
stabilite în Uniune;
(d) cesiunii contractelor de credit 
cesionate înainte de data menționată la 
articolul 41 alineatul (2) al doilea 
paragraf.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) administrării unui contract de credit 
efectuate de o instituție de credit stabilită în 
Uniune sau de filiale ale acesteia stabilite 
în Uniune;

(a) administrării unui contract de credit 
efectuate de o instituție de credit stabilită în 
Uniune sau de filiale ale acesteia stabilite 
în Uniune, de un AFIA, astfel cum este 
definit la articolul 4 alineatul (1) litera (b) 
din Directiva 2011/61/UE, de o societate 
de administrare, astfel cum este definită la 
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articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Directiva 2009/65/CE sau de o firmă de 
investiții, astfel cum este definită la 
articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din 
Directiva 2014/65/UE;

Or. en

Amendamentul 286
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) achiziționării unui contract de 
credit de către o instituție de credit sau o 
instituție care nu este instituție de credit 
care a fost implicată într-un caz de evitare 
a obligațiilor fiscale sau de evaziune 
fiscală în orice stat membru al UE;

Or. en

Amendamentul 287
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4 –litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cesiunii contractelor de credit 
cesionate înainte de data menționată la 
articolul 41 alineatul (2) al doilea paragraf.

(d) cesiunii drepturilor creditorului 
sau a contractului de credit în sine, 
cesionate înainte de data menționată la 
articolul 41 alineatul (2) al doilea paragraf.

Or. en

Amendamentul 288
Danuta Maria Hübner
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre pot excepta de la 
aplicarea prezentei directive 
administrarea drepturilor creditorului în 
temeiul unui contract de credit sau 
administrarea contractului de credit în 
sine, efectuată de membrii unei profesii 
juridice, sub supravegherea fiecărui stat 
membru, cum ar fi notarii publici și 
executorii judecătorești, astfel cum sunt 
definiți de legislația națională, sau 
avocații, astfel cum sunt definiți la 
articolul 1 alineatul (2) litera (a) din 
Directiva 98/5/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului36a, atunci când 
desfășoară activitățile menționate la 
articolul 3 alineatul (9) din prezenta 
directivă în cadrul profesiei lor.

Or. en

Amendamentul 289
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Articolele 5, 6 și 7 din prezenta 
directivă nu se aplică instituțiilor de credit 
sau filialelor acestora stabilite în Uniune. 
Atunci când transpun dispozițiile 
prezentei directive, statele membre evită 
orice suprapunere a cerințelor pentru 
instituțiile de credit în temeiul Directivei 
2014/17/UE, al Directivei 2008/48/CE și 
al Directivei 2013/36/CE.

Or. en
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Amendamentul 290
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Articolele 3, 23-33 și 34-43 din 
prezenta directivă nu se aplică în cazul:

eliminat

(a) contractelor de credit garantate 
încheiate de creditori cu debitori care sunt 
consumatori, astfel cum sunt definiți la 
articolul 3 litera (a) din 
Directiva 2008/48/CE;
(b) contractelor de credit garantate 
încheiate de creditori cu debitori care sunt 
societăți comerciale fără scop lucrativ;
(c) contractelor de credit garantate 
încheiate de creditori cu debitori care sunt 
societăți comerciale și garantate prin 
următoarele categorii de garanții reale:
(i) contracte de garanție financiară, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) litera (a) din Directiva 
2002/47/CE37;
(ii) bunuri imobile rezidențiale care 
constituie reședința principală a 
debitorului care este societate comercială.
_________________
37 Directiva 2002/47/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 iunie 2002 
privind contractele de garanție financiară 
(JO L 168, 27.6.2002, p. 43).

Or. en

Amendamentul 291
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Propunere de directivă
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Articolul 2 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) contractelor de credit garantate 
încheiate de creditori cu debitori care sunt 
consumatori, astfel cum sunt definiți la 
articolul 3 litera (a) din 
Directiva 2008/48/CE;

eliminat

Or. de

Justificare

Din motive de protecție a consumatorilor, o piață secundară a creditului de consum 
(cesionarea de creanțe privind credite neperformante) nu este de dorit și, prin urmare, 
trebuie respinsă, întrucât este de așteptat ca poziția contractuală a consumatorilor să fie 
afectată în mod efectiv și semnificativ de cesionarea de creanțe.

Amendamentul 292
Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Articolele 4-15 alineatul (1), 16-22 
și 34-37 din prezenta directivă nu se 
aplică în cazul:
(a) creditelor performante; și
(b) acordurilor de împrumuturi 
sindicalizate.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „debitor” înseamnă o persoană 
juridică sau fizică ce a încheiat un contract 

(3) „debitor” înseamnă o persoană 
juridică sau fizică, alta decât 
consumatorul, ce a încheiat un contract de 
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de credit cu un creditor; credit cu un creditor;

Or. en

Amendamentul 294
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) „debitor cu dificultăți de plată” 
înseamnă o persoană fizică sau juridică 
ce a încheiat un contract de credit care a 
fost calificat sau este susceptibil de a fi 
calificat drept „neperformant” în sensul 
punctului 9a;

Or. en

Amendamentul 295
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „contract de credit” înseamnă un 
contract, astfel cum a fost încheiat inițial, 
modificat sau înlocuit, prin care un creditor 
acordă sau promite să acorde un credit sub 
formă de amânare la plată, de împrumut 
sau sub forma altor facilități financiare 
similare;

(5) „contract de credit” înseamnă un 
contract încheiat de o instituție de credit 
sau de orice alt creditor, astfel cum a fost 
încheiat inițial, modificat sau înlocuit, prin 
care un creditor acordă sau promite să 
acorde un credit sub formă de amânare la 
plată, de împrumut sau sub forma altor 
facilități financiare similare;

Or. en

Amendamentul 296
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Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „cumpărător de credite” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică, alta 
decât instituțiile de credit sau filialele 
instituțiilor de credit, care cumpără un 
contract de credit în cursul exercitării 
activității sale comerciale, de afaceri sau 
profesionale;

(7) „cumpărător de credite” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică care 
cumpără un contract de credit în cursul 
exercitării activității sale comerciale, de 
afaceri sau profesionale;

Or. en

Amendamentul 297
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) „administrator de credite” 
înseamnă o persoană juridică care, în 
cadrul activității sale, administrează și 
face să se respecte drepturile și obligațiile 
aferente drepturilor creditorului în 
temeiul unui contract de credit 
neperformant sau contractul de credit 
neperformant în sine, în numele 
creditorului sau în nume propriu și care 
desfășoară cel puțin una sau mai multe 
dintre următoarele activități:
(i) colectează sau recuperează plățile 
restante aferente drepturilor creditorului 
în temeiul unui contract de credit sau 
aferente contractului de credit în sine, de 
la debitor, în cazul în care acesta nu este 
un „serviciu de plată”, astfel cum este 
definit în anexa I la Directiva 2015/2366, 
în conformitate cu legislația națională;
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(ii) renegociază, în conformitate cu 
cerințele prevăzute în legislația națională, 
termenii și condițiile aferente drepturilor 
creditorului în temeiul unui contract de 
credit sau contractul de credit în sine, cu 
debitorii, în conformitate cu instrucțiunile 
date de către creditor, în cazul în care 
acesta nu este un „intermediar de 
credite”, astfel cum este definit la 
articolul 4 punctul 5 din Directiva 
2014/17/UE sau la articolul 3 litera (f) din 
Directiva 2008/48/CE;
(iii) gestionează orice plângeri legate de 
drepturile creditorului în temeiul unui 
contract de credit sau legate de contractul 
de credit în sine;
(iv) informează debitorul în legătură cu 
orice modificare adusă ratelor dobânzii, 
comisioanelor sau plăților datorate legate 
de drepturile creditorului în temeiul unui 
contract de credit sau legate de contractul 
de credit în sine.

Or. en

Amendamentul 298
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „administrator de credite” 
înseamnă orice persoană fizică sau 
juridică, alta decât instituțiile de credit 
sau filialele instituțiilor de credit, care 
desfășoară una sau mai multe dintre 
activitățile următoare în numele unui 
creditor:

eliminat

(a) monitorizarea executării contractului 
de credit;
(b) culegerea și gestionarea informațiilor 
referitoare la situația contractului de 
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credit, a debitorului și a oricărei garanții 
reale utilizate pentru garantarea 
contractului de credit;
(c) informarea debitorului în legătură cu 
orice modificare adusă ratelor dobânzii, 
tarifelor sau plăților datorate în temeiul 
contractului de credit;
(d) asigurarea respectării drepturilor și a 
obligațiilor prevăzute de contractul de 
credit în numele creditorului, inclusiv 
administrarea rambursărilor;
(e) renegocierea termenelor și condițiilor 
contractului de credit încheiat cu 
debitorul, în cazul în care acesta nu este 
un „intermediar de credit” în înțelesul 
definiției de la articolul 4 alineatul (5) din 
Directiva 2014/17/UE sau de la articolul 3 
litera (f) din Directiva 2008/48/CE;
(f) tratarea plângerilor debitorilor;

Or. en

Amendamentul 299
Matt Carthy

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „administrator de credite” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică, alta decât 
instituțiile de credit sau filialele instituțiilor 
de credit, care desfășoară una sau mai 
multe dintre activitățile următoare în 
numele unui creditor:

(8) „administrator de credite între 
întreprinderi” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică, alta decât instituțiile de 
credit sau filialele instituțiilor de credit, 
care desfășoară una sau mai multe dintre 
activitățile următoare în numele unui 
creditor al unei întreprinderi sau al unui 
debitor profesionist:

Or. en

Amendamentul 300
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo
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Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) gestionarea oricăror activități 
legate de colectarea datoriilor;

Or. en

Amendamentul 301
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) tratarea plângerilor debitorilor; eliminat

Or. en

Amendamentul 302
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) gestionarea oricăror activități 
legate de colectarea datoriilor;

Or. en

Amendamentul 303
Matt Carthy

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(9a) „administrator de credite între 
întreprinderi și debitori” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică, alta decât 
instituțiile de credit sau filialele 
instituțiilor de credit, care desfășoară una 
sau mai multe dintre activitățile 
următoare în numele unui creditor al 
unui debitor:
(a) monitorizarea executării contractului 
de credit;
(b) culegerea și gestionarea informațiilor 
referitoare la situația contractului de 
credit, a debitorului și a oricărei garanții 
reale utilizate pentru garantarea 
contractului de credit;
(c) informarea debitorului în legătură cu 
orice modificare a ratelor dobânzii, a 
tarifelor sau a plăților datorate în temeiul 
contractului de credit;
(d) asigurarea respectării drepturilor și 
obligațiilor prevăzute de contractul de 
credit în numele creditorului, inclusiv 
administrarea rambursărilor;
(e) renegocierea termenelor și condițiilor 
contractului de credit încheiat cu 
debitorul, în cazul în care acesta nu este 
un „intermediar de credit” astfel cum este 
definit la articolul 4 alineatul (5) din 
Directiva 2014/17/UE sau la articolul 3 
litera (f) din Directiva 2008/48/CE;
(f) gestionarea oricăror activități legate de 
colectarea datoriilor.

Or. en

Amendamentul 304
Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) „contract de credit neperformant” 
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înseamnă o expunere care este clasificată 
drept neperformantă în conformitate cu 
articolul 47a din Regulamentul (UE) nr. 
575/2013.

Or. en

Amendamentul 305
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) „contract de credit neperformant” 
înseamnă un contract de credit care este 
clasificat drept expunere neperformantă 
în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
575/2013.

Or. en

Amendamentul 306
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Măsurile de restructurare datorată 

dificultăților financiare și executarea 
silită

1. Creditorii depun toate eforturile pentru 
a evita cesionarea creditelor 
neperformante de consum către terți. În 
special, statele membre se asigură că 
creditorii exercită o indulgență rezonabilă 
față de debitorii aflați în dificultate, în 
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conformitate cu articolul 28 din Directiva 
2014/17/UE și cu orientările ABE privind 
arieratele și executarea silită, 
EBA/GL/2015/12.
2. Măsurile de restructurare datorată 
dificultăților financiare pot include 
următoarele concesii acordate 
consumatorului:
(a) refinanțarea totală sau parțială a 
contractului de credit;
(b) modificarea termenelor și condițiilor 
anterioare dintr-un contract de credit, 
care poate include, printre altele:
i. extinderea scadenței ipotecii;
ii. schimbarea tipului de ipotecă (cum ar 
fi schimbarea tipului de ipotecă dintr-o 
ipotecă de capital și dobânzi ipotecare 
într-o ipotecă doar cu dobândă);
iii. amânarea plății integrale sau parțiale 
a plăților eșalonate pentru o perioadă;
iv. modificarea ratei dobânzii până la un 
anumit plafon;
v. oferirea unei perioade fără plăți.
3. Definiția creditelor neperformante 
adoptată prin Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) 2015/227 al Comisiei nu 
aduce atingere obligațiilor de 
restructurare datorată dificultăților 
financiare ale creditorilor.
4. În cazul restructurării datorate 
dificultăților financiare, atunci când 
creditul este garantat cu reședința 
principală a consumatorului, restituirea 
sau cesionarea către creditor sau către un 
terț a garanției sau a sumelor care rezultă 
din vânzarea garanției trebuie să fie 
suficientă pentru a rambursa creditul. 
Articolul 28 alineatul (4) din Directiva 
2014/17/UE se modifică în mod 
corespunzător.

Or. en
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Amendamentul 307
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Condiții de vânzare a creditelor ipotecare 

rezidențiale neperformante
(1) Un credit garantat cu o ipotecă asupra 
unei proprietăți rezidențiale în oricare stat 
membru nu este cesionat unui 
cumpărător de credite sau unui 
administrator de credite ori unei părți 
terțe fără acordul scris al debitorului.
(2) Atunci când solicită consimțământul 
unui debitor existent sau al unui debitor 
nou, creditorul trebuie să-i furnizeze 
debitorului o declarație care să conțină 
suficiente informații pentru a lua o 
decizie în cunoștință de cauză.
(3) Declarația furnizată în conformitate 
cu subsecțiunea (2) trebuie să fie 
aprobată în prealabil de autoritatea 
națională competentă și trebuie să 
includă: (i) o explicație clară a 
implicațiilor unei cesionări, inclusiv în 
ceea ce privește statutul de membru al 
debitorului în cazul în care creditorul este 
o societate imobiliară; și (ii) modul în 
care cesiunea l-ar putea afecta pe debitor.
(4) Fiecare debitor este abordat în mod 
individual și i se acordă un termen 
rezonabil pentru a-și exprima 
consimțământul sau pentru a refuza să își 
exprime consimțământul.

Or. en

Amendamentul 308
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
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Articolul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3b
Excluderea reședințelor principale

Creditele ipotecare rezidențiale pentru 
reședințele principale sunt excluse din 
domeniul de aplicare al prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 309
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
Articolul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3c
Protecția debitorului

Se asigură în permanență un nivel 
suficient de protecție a debitorului. 
Administratorii de credite care se ocupă 
de debitori trebuie să respecte cerințele 
specifice prevăzute în prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 310
Frances Fitzgerald

Propunere de directivă
Titlu 2 – capitolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizarea administratorilor de credite Autorizarea administratorilor de credite și 
a cumpărătorilor de credite

Or. en
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Justificare

Și cumpărătorii de credite ar trebui să fie autorizați să furnizeze activități de administrare de 
credite pentru a se asigura că cei care dețin un titlu legal de credit acordat în temeiul 
contractului de credit sunt reglementați de autoritățile competente și fac obiectul unui set 
uniform și armonizat de condiții.

Amendamentul 311
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre pot menține 
măsurile naționale existente menite să 
protejeze debitorii aflați în dificultate, 
precum și să adopte măsuri mai stricte, 
cum ar fi măsuri de insolvență a 
persoanelor fizice sau restricționarea 
activității administratorilor și 
cumpărătorilor de credite.

Or. en

Amendamentul 312
Frances Fitzgerald

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre prevăd că 
cumpărătorii de credite au obligația de a 
obține o autorizație în statul membru de 
origine înainte de a începe să desfășoare 
activități pe teritoriul lor în conformitate 
cu cerințele stabilite în dispozițiile 
naționale de transpunere a prezentei 
directive.

Or. en
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Amendamentul 313
Frances Fitzgerald

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre stabilesc 
următoarele cerințe privind acordarea 
autorizației menționate la articolul 4 
alineatul (1):

1. Statele membre stabilesc 
următoarele cerințe privind acordarea 
autorizației menționate la articolul 4 
alineatul (1) și la articolul 4 alineatul (1a):

Or. en

Amendamentul 314
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Administratorii și cumpărătorii de 
credite acționează cu bună-credință, 
tratează consumatorii în mod corect și le 
respectă dreptul la viață privată. Sunt 
interzise următoarele practici:
i) furnizarea de informații înșelătoare 
consumatorilor;
ii) hărțuirea consumatorilor, inclusiv 
comunicarea de informații cu privire la 
datoria consumatorilor către angajatorul, 
familia, prietenii și vecinii acestora;
iii) perceperea de la consumator a unor 
taxe și sancțiuni care depășesc costurile 
legate direct de gestionarea datoriei.
Statele membre limitează aceste taxe și 
sancțiuni menționate la punctul (iii) în 
conformitate cu principiile corectitudinii, 
raționalității și proporționalității.
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Or. en

Amendamentul 315
Engin Eroglu, Monica Semedo

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care solicitantul este 
persoană juridică, membrii organului de 
conducere sau al organului administrativ și 
persoanele care au dețineri calificate în 
entitatea care depune cererea în înțelesul 
articolului 4 alineatul (1) punctul (36) din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau, în 
cazul în care solicitantul este persoană 
fizică, solicitantul însuși trebuie să 
reunească următoarele caracteristici:

(b) membrii organului de conducere 
sau al organului administrativ au o 
reputație suficient de bună, demonstrând 
că:

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) au o reputație suficient de bună; (i) nu au cazier judiciar sau un alt 
document național echivalent pentru 
infracțiuni grave comise împotriva 
proprietății, în domeniul financiar, pentru 
spălare de bani, fraudă, infracțiuni 
fiscale, încălcarea secretului profesional 
sau infracțiuni la adresa integrității fizice;

Or. en

Amendamentul 317
Ernest Urtasun
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în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) au o reputație suficient de bună; (i) au o reputație suficient de bună pe 
baza articolului 5a;

Or. en

Amendamentul 318
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) au o reputație suficient de bună; (i) au o reputație suficient de bună, în 
conformitate cu articolul 135 din 
Directiva 2006/48/CE și cu articolul 13 
din orientare: EBA/CP/2013/03 
Documentul de consultare a ABE privind 
proiectul de orientări pentru evaluarea 
caracterului adecvat al membrilor 
organului de conducere și al deținătorilor 
de funcții cheie ai unei instituții de credit;

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) nu au cazier judiciar sau un alt 
document național echivalent pentru 
infracțiuni grave comise împotriva 
proprietății, în domeniul financiar sau la 

(ii) nu fac obiectul niciunei proceduri 
de insolvență aflate pe rol și nici nu au 
fost declarați anterior în faliment, cu 
excepția cazului în care au fost reabilitați 
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adresa integrității fizice; în conformitate cu dreptul național;

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) nu fac în prezent obiectul niciunei 
proceduri de insolvență și nici nu au fost 
declarați anterior în faliment, cu excepția 
cazului în care au fost reabilitați în 
conformitate cu dreptul intern;

(iii) conducerea, luată în ansamblu, 
dispune de cunoștințe și experiență 
corespunzătoare pentru a-și desfășura 
activitatea cu competență și 
responsabilitate.

Or. en

Amendamentul 321
Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) solicitantul dispune de suficienți 
angajați competenți care vorbesc limba 
statului membru în care administratorul 
de credite solicită să desfășoare 
operațiunile;

Or. en

Amendamentul 322
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) solicitantul dispune de capital 
inițial suficient și a introdus cerințe 
adecvate privind fondurile proprii și 
lichiditățile;

Or. en

Amendamentul 323
Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) solicitantul a introdus proceduri 
adecvate de combatere a spălării banilor 
și a terorismului, în cazul în care 
legislația națională din statul membru de 
origine care transpune Directiva (UE) 
2015/849 îi desemnează pe administratorii 
de credite ca fiind entități obligate în 
scopul prevenirii și combaterii spălării 
banilor și a finanțării terorismului.

Or. en

Amendamentul 324
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) solicitantul dispune de suficienți 
angajați competenți care vorbesc limba 
statului membru în care își are reședința 
debitorul în momentul încheierii 
contractului de credit;
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Or. en

Amendamentul 325
Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) în temeiul legislației naționale 
aplicabile, solicitantul este obligat să 
aibă:
(i) mecanisme de guvernanță solide, care 
includ mecanisme de control intern 
adecvate și proceduri administrative și 
contabile solide;
(ii) măsuri adecvate pentru preluarea, 
gestionarea, monitorizarea și atenuarea 
riscurilor la care este sau ar putea fi 
expus;
(iii) cerințe de raportare și informare a 
publicului.

Or. en

Amendamentul 326
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) solicitantul a introdus proceduri 
adecvate de combatere a spălării banilor 
și a terorismului, în cazul în care 
legislația națională din statul membru de 
origine sau din statul membru gazdă care 
transpune Directiva (UE) 2015/849 îi 
desemnează pe administratorii de credite 
ca fiind entități obligate în scopul 
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prevenirii și combaterii spălării banilor și 
a finanțării terorismului;

Or. en

Amendamentul 327
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ed (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ed) structura grupului din care face 
parte solicitantul nu reprezintă un 
obstacol care să împiedice supravegherea 
sa temeinică;

Or. en

Amendamentul 328
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ee (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ee) în temeiul legislației naționale 
aplicabile, solicitantul este obligat să 
aibă:

Or. en

Amendamentul 329
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ef (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ef) mecanisme de guvernanță solide, 
care includ mecanisme de control intern 
adecvate și proceduri administrative și 
contabile solide;

Or. en

Amendamentul 330
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera eg (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eg) măsuri adecvate pentru preluarea, 
gestionarea, monitorizarea și atenuarea 
riscurilor la care este sau ar putea fi 
expus;

Or. en

Amendamentul 331
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera eh (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eh) cerințe de raportare și informare a 
publicului.

Or. en
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Amendamentul 332
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. ABE emite proiecte de standarde 
tehnice de reglementare pentru a specifica 
condițiile menționate la alineatul (1) 
literele (c), (d), (ec) și (ed) și cerințele 
minime menționate la alineatul (1) litera 
(ee) de la prezentul articol. ABE transmite 
Comisiei aceste proiecte de standarde 
tehnice de reglementare până la ... [un an 
de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive].
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Or. en

Amendamentul 333
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Criterii privind reputația

1. Solicitanții menționați la articolul 5 
sau, în cazul în care solicitantul este o 
persoană juridică, membrii organului de 
conducere sau ai organului administrativ 
și persoanele care dețin participații 
calificate în entitatea solicitantă ar trebui 
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considerați ca având o reputație bună 
atunci când conduita lor personală sau în 
afaceri nu dă naștere niciunei îndoieli 
semnificative cu privire la capacitatea lor 
de a asigura o administrare 
corespunzătoare și prudentă. Ar trebui să 
se țină seama de toate informațiile 
relevante disponibile pentru evaluare, 
fără a aduce atingere limitărilor impuse 
de legislația națională, indiferent de statul 
în care au avut loc evenimentele 
relevante.
2. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente iau în considerare 
orice cazier judiciar sau administrativ, 
ținând seama de tipul de condamnare sau 
de punere în mișcare a acțiunii penale, de 
etapa căii de atac, de pedeapsa primită, de 
etapa procesului judiciar și de efectul 
oricăror măsuri de reabilitare.
3. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente iau în considerare 
împrejurările, inclusiv circumstanțele 
atenuante și gravitatea oricărei 
infracțiuni sau acțiuni administrative sau 
de supraveghere relevante, perioada de 
timp și comportamentul solicitantului de 
la comiterea infracțiunii și relevanța 
infracțiunii sau a acțiunii administrative 
sau de supraveghere pentru rolul propus. 
Ar trebui să se țină seama de următorii 
factori, care pot pune la îndoială buna 
reputație a solicitantului:
(a) condamnarea sau punerea în mișcare 
a acțiunii penale pentru o infracțiune 
relevantă, în special:
(b) orice infracțiune în conformitate cu 
legile care reglementează activitatea 
bancară, financiară, valorile mobiliare, 
activitatea de asigurare sau care se referă 
la piețele de valori mobiliare, la valorile 
mobiliare sau la instrumentele de plată, 
inclusiv legile privind spălarea banilor, 
manipularea pieței sau utilizarea abuzivă 
a informațiilor privilegiate și camăta;
(c) orice practică necinstită, fraudă sau 
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infracțiune financiară;
(d) orice infracțiune fiscală;
(e) orice alt tip de infracțiuni prevăzute în 
legislația privind societățile comerciale, 
falimentul, insolvența sau protecția 
consumatorilor;
(f) investigații curente sau anterioare 
și/sau acțiuni de executare sau impunerea 
unor sancțiuni administrative pentru 
nerespectarea dispozițiilor privind 
activitățile bancare, financiare, valorile 
mobiliare sau activitatea de asigurare ori 
a dispozițiilor care se referă la piețele de 
valori mobiliare, la valorile mobiliare sau 
la instrumentele de plată sau a oricărei 
legislații privind serviciile financiare;
(g) investigații curente sau anterioare 
relevante și/sau acțiuni de executare din 
partea oricăror alte organisme de 
reglementare sau organizații profesionale 
pentru nerespectarea oricăror dispoziții 
relevante;
(h) efectele cumulative ale mai multor 
incidente minore, care, în mod individual, 
nu afectează reputația unui solicitant, dar 
pot avea, în ansamblu, un impact 
important.
5. O atenție deosebită ar trebui acordată 
următorilor factori privind corectitudinea 
unui solicitant în activitățile economice 
anterioare:
(a) orice dovadă că solicitantul nu a avut 
o atitudine transparentă, deschisă și 
cooperantă în relațiile sale cu autoritățile 
de supraveghere sau de reglementare;
(b) refuzul vreunei înregistrări, al 
eliberării autorizației, al calității de 
membru sau al eliberării unei licențe 
pentru a desfășura o activitate 
comercială, economică sau profesională; 
sau revocarea, retragerea ori încetarea 
unei astfel de înregistrări, autorizații, 
calitate de membru sau licență; sau 
expulzarea de către un organism de 
reglementare sau de conducere;
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(c) demiterea de la locul de muncă sau 
din orice poziție de încredere, relație 
fiduciară sau o situație similară sau 
cererea de a demisiona de la locul de 
muncă dintr-o astfel de funcție; și
(d) interzicerea de către autoritatea 
competentă de a acționa ca persoană care 
conduce activitatea economică.
6. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente iau în considerare 
următoarele situații privind performanțele 
economice anterioare și actuale și 
soliditatea financiară:
(a) înscrierea pe lista debitorilor care nu 
inspiră încredere sau orice înregistrări 
negative pe acest tip de listă, efectuate de 
un birou de credit recunoscut;
(b) performanțe financiare și comerciale 
ale entităților deținute sau conduse de 
solicitant sau în care solicitantul a deținut 
sau deține o cotă semnificativă, acordând 
o atenție deosebită oricărei proceduri de 
reabilitare, faliment și lichidare;
(c) declararea falimentului personal;
(d) procese civile, proceduri 
administrative sau penale, investiții sau 
expuneri mari și împrumuturi contractate, 
în măsura în care acestea pot avea un 
impact semnificativ asupra solidității 
financiare.

Or. en

Amendamentul 334
Frances Fitzgerald

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre instituie o 
procedură de autorizare a administratorilor 
de credite care să le permită solicitanților 

1. Statele membre instituie o 
procedură de autorizare a administratorilor 
de credite și a cumpărătorilor de credite 
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să depună cereri și să furnizeze toate 
informațiile necesare pentru ca autoritatea 
competentă a statului membru de origine să 
verifice dacă solicitanții au îndeplinit toate 
condițiile prevăzute în măsurile naționale 
de transpunere a articolului 5 alineatul (1).

care să le permită solicitanților să depună 
cereri și să furnizeze toate informațiile 
necesare pentru ca autoritatea competentă a 
statului membru de origine să verifice dacă 
solicitanții au îndeplinit toate condițiile 
prevăzute în măsurile naționale de 
transpunere a articolului 5 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 335
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) dovezi din care să reiasă că 
persoanele menționate la litera (c) de la 
prezentul alineat respectă condițiile 
prevăzute la articolul 1 literele (ea) - (ee);

Or. en

Amendamentul 336
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Cerințe specifice aplicabile 

administratorilor de credite între 
întreprinderi și debitori

1. Autoritățile competente din statul 
membru de origine supraveghează 
respectarea de către administratorii de 
credite între întreprinderi și debitori a 
următoarelor standarde comune minime 
ale UE privind recuperarea datoriilor.
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2. Standardele minime comune ale UE în 
ceea ce privește recuperarea datoriilor 
includ următoarele obligații:
(a) să se facă dovada datoriei, pe baza 
unui contract de credit, înainte să poată 
avea loc recuperarea datoriei;
(b) să se adreseze o notificare obligatorie 
cu privire la situația unei datorii 
debitorului, printr-o notificare formală, 
înainte să poată avea loc recuperarea 
datoriei. Această notificare oficială 
trebuie să conțină toate informațiile 
relevante privind datoria și să fie 
prezentată într-un mod transparent și 
inteligibil;
(c) să se asigure că notificarea privind 
datoria este trimisă debitorului prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire într-un plic simplu și într-un 
format reglementat;
(d) să se prezinte notificarea datoriei, într-
un mod care să includă cel puțin 
următoarele informații:
(i) identitatea creditorului, inclusiv 
numărul său de telefon/datele sale de 
contact;
(ii) identitatea administratorului de 
credite sau mandatul său;
(iii) o dovadă notificată, verificabilă din 
punct de vedere juridic și documentată a 
existenței unei datorii, sumele detaliate 
solicitate și tipul de datorie despre care 
este vorba (capital, dobândă, penalități, 
costuri procedurale sau altele);
(iv) o descriere clară și ușor de înțeles a 
tuturor drepturilor debitorilor relevanți, 
inclusiv dreptul acestora la protecție 
împotriva hărțuirii și a practicilor 
înșelătoare;
(v) datele de contact de la care debitorul 
poate primi informații și sfaturi.
3. Statele membre ar trebui să adopte o 
listă a acțiunilor pe care administratorii 
de credite nu le pot utiliza atunci când 
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lucrează cu debitorii și care au legătură 
cu procesul de recuperare a datoriilor. 
Aceste practici constituie acte de hărțuire 
și ar trebui să fie asociate cu amenzi 
disuasive și acțiuni penale, în funcție de 
practică.
Lista respectivă ar trebui să includă cel 
puțin:
(a) inducerea în eroare a debitorul, 
inclusiv prin amenințări juridice 
necorespunzătoare sau furnizarea altor 
informații înșelătoare;
(b) trimiterea unui număr excesiv de 
scrisori de avertizare, apeluri telefonice 
sau alte atenționări, inclusiv mesaje 
automate și mesaje generate de orice 
tehnologie care funcționează fără 
intervenție umană;
(c) omiterea deducerii plăților anterioare 
din suma solicitată;
(d) trimiterea de comunicări care să 
stigmatizeze sau să intimideze;
(e) contactarea altor persoane decât 
debitorul, inclusiv a rudelor debitorilor, a 
prietenilor, a vecinilor și a colegilor;
(f) contactarea debitorilor în situații sau 
locuri necorespunzătoare, inclusiv în 
timpul orelor de lucru și la locul de 
muncă.
4. statele membre se asigură că costurile 
și remunerația administratorului de 
credite nu sunt imputate niciodată 
debitorului;
5. Statele membre se asigură că debitorul 
are dreptul de a utiliza orice mijloc de 
apărare împotriva administratorului de 
credite de care dispunea în relațiile cu 
creditorul inițial și de a fi informat cu 
privire la cesiune.
6. Administratorii de credite între 
întreprinderi și debitori utilizează în mod 
documentul european de notificare a 
datoriei standardizat înainte să poată avea 
loc recuperarea datoriei. ABE elaborează 
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proiecte de standarde de reglementare 
care stabilesc criteriile pentru notificarea 
datoriilor, inclusiv pentru documentul 
obligatoriu de notificare a datoriei.

Or. en

Amendamentul 337
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Cerințe pentru administratorii de credite, 

creditori și furnizorii de servicii de 
administrare a creditului privind 

desfășurarea activității comerciale și 
recuperarea datoriilor

1. Statele membre se asigură că creditorii, 
administratorii de credite și alți furnizori 
de servicii de administrare a creditului 
trimit debitorului, înaintea oricărei 
recuperări a datoriilor, o notificare 
obligatorie care prezintă fără echivoc 
dovada datoriilor, care se bazează pe un 
contract de credit. Notificarea privind 
datoria trebuie să se facă exclusiv printr-o 
scrisoare adresată debitorului într-un plic 
alb, fără o scriere specifică și cu 
confirmare de primire.
Notificarea nu depășește trei pagini și 
include, într-un limbaj clar și ușor de 
înțeles pentru publicul larg, cel puțin 
următoarele elemente:
(a) dovada datoriei, în baza unui contract 
de credit;
(b) identificarea creditorului, inclusiv 
datele sale de contact;
(c) după caz, identificarea 
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administratorului de credite și drepturile 
acestuia;
(d) temeiul juridic al datoriilor, sumele 
solicitate detaliate și sursa acestora 
(capital, dobânzi, penalități, cheltuieli de 
procedură);
(e) o descriere esențială a selecției 
drepturilor debitorilor, care să includă 
neapărat protecția împotriva hărțuirii și a 
comportamentelor înșelătoare;
(f) o referință privind datele de contact la 
care debitorii cu dificultăți de plată să 
primească informații și consiliere;
2. Statele membre se asigură că niciun 
comportament sau practică nu aduce 
atingere vieții private a debitorilor.
3. Statele membre se asigură că creditorii 
sau administratorii de credite se abțin de 
la:
(a) omiterea deducerii plăților anterioare 
din suma solicitată;
(b) trimiterea de mesaje stigmatizante, 
intimidante sau înșelătoare, inclusiv de 
amenințări legale neadecvate sau de 
informații care ar putea induce în eroare 
debitorul;
(c) contactarea altor persoane decât 
debitorul, inclusiv a rudelor debitorilor.
4. ABE elaborează standarde tehnice de 
reglementare, precizând dispozițiile de la 
alineatele (2) și (3).
ABE prezintă Comisiei aceste proiecte de 
standarde tehnice de reglementare până 
la … [12 luni de la data intrării în vigoare 
a prezentei directive].
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
5. ABE elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare care 
precizează formatul obligatoriu al 
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notificării în temeiul alineatului (1). ABE 
transmite Comisiei proiectele respective 
de standarde tehnice de punere în 
aplicare până la [12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei directivei].

Or. en

Amendamentul 338
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Răscumpărarea datoriei

1. Atunci când o instituție de credit 
intenționează să cesioneze un contract de 
credit unui cumpărător de credite la un 
preț specificat, înainte de cesiune, 
instituția de credit le permite debitorilor în 
cauză care sunt consumatori să-și 
răscumpere datoria la același preț sau cu 
o mică marjă de profit, care ar fi precizată 
de autoritățile competente relevante. În 
acest scop, instituțiile de credit sunt 
obligate să prezinte autorităților 
competente relevante detaliile necesare 
privind tranzacțiile preconizate cu 
cumpărătorii de credite. 
2. Statele membre se asigură că opțiunea 
de răscumpărare poate fi exercitată în 
tranșe.

Or. en

Amendamentul 339
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
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Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine pot retrage autorizația acordată 
unui administrator de credite în cazul în 
care administratorul de credite în cauză:

1. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine dețin competențele de 
supraveghere, de investigare și de 
sancționare necesare în conformitate cu 
articolul 21 pentru a retrage autorizația 
acordată unui administrator de credite în 
cazul în care administratorul de credite în 
cauză:

Or. en

Amendamentul 340
Frances Fitzgerald

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine pot retrage autorizația acordată 
unui administrator de credite în cazul în 
care administratorul de credite în cauză:

1. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine pot retrage autorizația acordată 
unui administrator de credite sau unui 
cumpărător de credite, în cazul în care 
administratorul de credite sau 
compărătorul de credite în cauză:

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a încetat să desfășoare activități de 
administrator de credite pe o perioadă mai 
mare de șase luni;

(c) a încetat să desfășoare activități de 
administrator de credite pe o perioadă mai 
mare de un an;
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Or. en

Justificare

O perioadă de 6 luni pare prea scurtă - concediile sabatice sau sarcinile ar putea pune în 
pericol autorizația.

Amendamentul 342
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) comite o încălcare gravă a normelor 
aplicabile, inclusiv a dispozițiilor de drept 
intern de transpunere a prezentei directive.

(f) comite o încălcare gravă a normelor 
aplicabile, inclusiv a dispozițiilor de drept 
intern de transpunere a prezentei directive, 
a altor norme privind protecția 
consumatorilor sau a cerințelor specifice 
privind administratorii de credite între 
întreprinderi și debitori menționate la 
articolul 6a.

Or. en

Amendamentul 343
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) comite o încălcare gravă a 
normelor aplicabile menționate la 
articolul 6 litera (a) (nouă).

Or. en

Amendamentul 344
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre se asigură că, în 
cazul în care autoritățile competente din 
statul membru gazdă au stabilit că 
administratorul de credite acționează într-
un mod care intră sub incidența primului 
alineat literele (e) și (f), acestea trimit o 
cerere motivată autorităților competente 
din statul membru de origine, solicitând 
retragerea autorizației. În cazul unui 
dezacord între autoritățile competente, se 
aplică articolul 12 alineatul (11a).

Or. en

Amendamentul 345
Frances Fitzgerald

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul retragerii unei autorizații în 
conformitate cu alineatul (1), statele 
membre se asigură că autoritățile 
competente ale statului membru de origine 
informează imediat autoritățile competente 
ale statelor membre gazdă dacă 
administratorul de credite în cauză 
furnizează servicii în temeiul 
articolului 11.

2. În cazul retragerii unei autorizații în 
conformitate cu alineatul (1), statele 
membre se asigură că autoritățile 
competente ale statului membru de origine 
informează imediat autoritățile competente 
ale statelor membre gazdă dacă 
administratorul de credite sau 
cumpărătorul de credite în cauză 
furnizează servicii în temeiul 
articolului 11.

Or. en

Amendamentul 346
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Registrul administratorilor de credite 
autorizați

Registrul administratorilor de credite 
autorizați și Registrul ABE al piețelor 
secundare privind creditele 
neperformante

Or. en

Amendamentul 347
Frances Fitzgerald

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente întocmesc și 
păstrează un registru național al tuturor 
administratorilor de credite autorizați să 
furnizeze servicii pe teritoriul lor, inclusiv 
administratorii de credite care furnizează 
servicii în temeiul articolului 11.

1. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente întocmesc și 
păstrează un registru național al tuturor 
administratorilor de credite și al 
cumpărătorilor de credite autorizați să 
furnizeze servicii pe teritoriul lor, inclusiv 
administratorii de credite care furnizează 
servicii în temeiul articolului 11.

Or. en

Amendamentul 348
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. ABE, în cooperare cu autoritățile 
competente naționale, întocmește și 
păstrează un registru al tuturor 
tranzacțiilor cu credite neperformante pe 
piața secundară din Uniune. Informațiile 
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înregistrate pentru fiecare tranzacție 
includ identitatea creditorului, a 
cumpărătorului de credite, a 
administratorului de credite, valoarea de 
cumpărare exprimată în euro, valoarea 
inițială a creditului și numărul de credite 
incluse în fiecare tranzacție.

Or. en

Amendamentul 349
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. O versiune sintetizată a registrului 
este pusă la dispoziție online și este 
actualizată anual.

Or. en

Amendamentul 350
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Protecția debitorului

1. Statele membre impun 
administratorilor de credite ca, în relația 
lor cu debitorii, să acționeze cu bună-
credință, în mod corect și cu 
profesionalism și să respecte viața privată 
a acestora.
2. Statele membre se asigură că 
administratorii de credite respectă 
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următoarele cerințe:
(a) informațiile furnizate nu sunt 
înșelătoare, neclare sau false;
(b) administratorii de credite protejează 
informațiile cu caracter personal și viața 
privată a debitorilor și nu comunică cu 
alte persoane decât debitorul, nici cu 
membri ai familiei sau cu angajatorii, cu 
excepția cazului în care există o 
autorizație din partea debitorului în acest 
sens;
(c) administratorii de credite nu comunică 
cu debitorii într-un mod care constituie 
hărțuire, constrângere sau influență 
nejustificată.
3. Statele membre se asigură că 
sancțiunile și taxele aplicate debitorilor de 
către administratorii de credite nu 
depășesc costurile legate direct de 
administrarea datoriei. Statele membre 
impun ca, în cazul transferului 
drepturilor creditorului în temeiul unui 
contract de credit sau al contractului de 
credit în sine către un cumpărător de 
credite, debitorul să fie notificat în timp 
util cu privire la transfer și ca întreaga 
legislație relevantă a Uniunii și cea 
națională privind, în special, executarea 
contractelor, protecția consumatorilor, 
drepturile debitorului și dreptul penal să 
se aplice în continuare cumpărătorului de 
credite sau administratorului de credite.
4. Statele membre se asigură că 
administratorii de credite și cumpărătorii 
de credite prevăd posibilitatea, dacă este 
viabil, și stabilesc condițiile pentru ca 
debitorii neperformanți să își abandoneze 
statutul de debitor în conformitate cu 
măsurile prevăzute în Orientările BCE 
pentru bănci cu privire la creditele 
neperformante.

Or. en
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Amendamentul 351
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) angajamentul părților de a respecta 
dreptul Uniunii și dreptul intern aplicabil 
contractului de credit, inclusiv în materie 
de protecție a consumatorilor.

(d) angajamentul părților de a respecta 
dreptul Uniunii și dreptul intern aplicabil 
contractului de credit sau drepturile 
creditorului, inclusiv în materie de 
protecție a consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 352
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) o clauză care impune tratamentul 
corect și diligent al debitorilor.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) o clauză care impune tratamentul 
corect și diligent al debitorilor.

Or. en
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Amendamentul 354
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre solicită ca 
contractul de administrare de credit să 
prevadă cerințe conform cărora:
(a) administratorul de credite informează 
creditorul înainte de a-și externaliza 
oricare dintre activitățile exercitate în 
calitate de administrator de credite;
(b) debitorul este informat cu privire la 
contractul de administrare de credit, 
precum și cu privire la orice externalizare 
suplimentară a activităților de 
administrare a creditelor;
(c) costurile și remunerația 
administratorului de credite nu pot fi 
imputate debitorului;
(d) debitorul are dreptul să invoce 
împotriva administratorului de credite 
orice mijloc de apărare relevant la care 
putea recurge împotriva creditorului 
inițial;

Or. en

Amendamentul 355
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că 
administratorul de credite întocmește și 
păstrează evidențele următoare timp de cel 
puțin 10 ani de la data contractului 

3. Statele membre se asigură că 
administratorul de credite întocmește și 
păstrează evidențele următoare timp de cel 
puțin 10 ani de la data contractului 
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menționat la alineatul (1): menționat la alineatul (1) și timp de cel 
puțin cinci ani de la data încetării 
contractului:

Or. en

Amendamentul 356
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că, în 
cazul în care un administrator de credite 
apelează la o parte terță pentru a desfășura 
activități pe care le-ar întreprinde, în mod 
normal, el însuși („furnizor de servicii de 
administrare a creditului”), administratorul 
de credite rămâne pe deplin responsabil de 
respectarea tuturor obligațiilor care îi revin 
în temeiul dispozițiilor naționale de 
transpunere a prezentei directive. 
Externalizarea activităților de administrare 
de credite îndeplinește următoarele 
condiții:

1. Statele membre se asigură că, în 
cazul în care un administrator de credite 
apelează la o parte terță pentru a desfășura 
activități pe care le-ar întreprinde, în mod 
normal, el însuși („furnizor de servicii de 
administrare a creditului”), administratorul 
de credite ar trebui supravegheat de 
aceleași autorități de supraveghere de 
care dispune sistemul bancar din statul 
membru și rămâne pe deplin responsabil 
de respectarea tuturor obligațiilor care îi 
revin în temeiul dispozițiilor naționale de 
transpunere a prezentei directive. 
Externalizarea activităților de administrare 
de credite îndeplinește următoarele 
condiții:

Or. en

Amendamentul 357
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că, în 1. Statele membre se asigură că, în 
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cazul în care un administrator de credite 
apelează la o parte terță pentru a 
desfășura activități pe care le-ar 
întreprinde, în mod normal, el însuși 
(„furnizor de servicii de administrare a 
creditului”), administratorul de credite 
rămâne pe deplin responsabil de 
respectarea tuturor obligațiilor care îi revin 
în temeiul dispozițiilor naționale de 
transpunere a prezentei directive. 
Externalizarea activităților de administrare 
de credite îndeplinește următoarele 
condiții:

cazul în care o parte terță furnizează 
pentru un administrator de credite servicii 
legate de oricare dintre activitățile 
enumerate la articolul 3 alineatul (1) 
punctul 7a literele (iii) și (iv), 
administratorul de credite rămâne pe deplin 
responsabil de respectarea tuturor 
obligațiilor care îi revin în temeiul 
dispozițiilor naționale de transpunere a 
prezentei directive. Externalizarea 
activităților de administrare de credite 
îndeplinește următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 358
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul primului paragraf, se încheie un 
acord scris de externalizare între 
administratorul de credite și furnizorul de 
servicii de administrare a creditului, care 
prevede că furnizorul de servicii de 
administrare a creditului este obligat să 
respecte dispozițiile legale aplicabile, 
inclusiv legislația națională care 
transpune prezenta directivă, și legislația 
relevantă a Uniunii sau cea națională 
aplicabilă drepturilor creditorului în 
temeiul unui contract de credit sau 
contractul de credit în sine. Relația 
contractuală dintre administratorul de 
credite și creditor și obligațiile 
administratorului de credite față de 
creditor sau debitori nu se modifică prin 
acordul de externalizare încheiat cu 
furnizorul de servicii de administrare a 
creditului. Respectarea de către un 
administrator de credite a cerințelor 
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autorizației sale prevăzute la articolul 5 
alineatul (1) nu este afectată de 
externalizarea activităților de 
administrare de credite.
Externalizarea către furnizorul de servicii 
de administrare a creditului nu împiedică 
supravegherea administratorului de 
credite de către autoritățile competente în 
conformitate cu articolele 12 și 20.
Externalizarea activităților menționate la 
articolul 3 alineatul (9) nu se realizează 
astfel încât să afecteze calitatea 
controlului intern al administratorului de 
credite, a solidității sau a continuității 
serviciilor sale de administrare de credite.

Or. en

Amendamentul 359
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
administratorul de credite întocmește și 
păstrează evidențe ale tuturor 
instrucțiunilor transmise furnizorului de 
servicii de administrare a creditului timp de 
cel puțin 10 ani de la data contractului 
menționat la alineatul (1).

2. Statele membre se asigură că 
administratorul de credite întocmește și 
păstrează evidențe ale tuturor 
instrucțiunilor transmise furnizorului de 
servicii de administrare a creditului timp de 
cel puțin 10 ani de la data contractului 
menționat la alineatul (1) și timp de cel 
puțin cinci ani de la data încetării 
contractului.

Or. en

Amendamentul 360
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
administratorul de credite întocmește și 
păstrează evidențe ale tuturor 
instrucțiunilor transmise furnizorului de 
servicii de administrare a creditului timp 
de cel puțin 10 ani de la data contractului 
menționat la alineatul (1).

2. Statele membre se asigură că 
administratorul de credite informează fără 
întârziere autoritatea competentă din 
statul membru de origine și, după caz, 
statul membru gazdă, nu înainte de 
externalizarea activităților în conformitate 
cu alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 361
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Dreptul la reprezentare juridică

1. În cadrul oricărei ședințe de judecată 
care implică un debitor în dificultate, se 
ține seama de statutul de reprezentare 
egală pentru a asigura o audiere completă 
și echitabilă și înțelegerea pe deplin și în 
mod integral a tuturor parametrilor și a 
litigiilor abordate. 
2. Acest lucru presupune să existe un 
echivalent al reprezentării juridice 
furnizat și disponibil pentru toți debitorii 
aflați în dificultate și, cu suficient timp 
înainte, să se asigure pregătirea completă 
a tuturor faptelor relevante și a detaliilor 
pentru reprezentarea corespunzătoare în 
justiție a cauzei în litigiu.
3. Dacă este necesar, acest serviciu este 
furnizat și suportat de statul membru prin 
intermediul asistenței juridice gratuite sau 
al echivalentului său.

Or. en
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Amendamentul 362
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
administratorul de credite care a obținut o 
autorizație în conformitate cu articolul 5 în 
statul membru de origine are dreptul de a 
furniza în Uniune serviciile care fac 
obiectul autorizației respective.

1. Statele membre se asigură că 
administratorul de credite care a obținut o 
autorizație în conformitate cu articolul 5 în 
statul membru de origine are dreptul de a 
furniza în Uniune serviciile care fac 
obiectul autorizației respective sau cele 
stabilite pentru renegocierea clauzelor și 
condițiilor referitoare la drepturile 
creditorului în temeiul unui contract de 
credit sau al contractului de credit în sine.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
administratorul de credite care a obținut o 
autorizație în conformitate cu articolul 5 în 
statul membru de origine are dreptul de a 
furniza în Uniune serviciile care fac 
obiectul autorizației respective.

1. Statele membre se asigură că 
administratorul de credite care a obținut o 
autorizație în conformitate cu articolul 5 în 
statul membru de origine are dreptul de a 
furniza în Uniune serviciile care fac 
obiectul autorizației respective, fără a 
aduce atingere legislației naționale 
privind drepturile debitorilor.

Or. en

Amendamentul 364
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Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Prin derogare de la primul 
paragraf, în ceea ce privește contractele 
de credit garantate încheiate între 
creditori și debitori care sunt 
consumatori, așa cum este definit la 
articolul 3 litera (a) din Directiva 
2008/48/CE, precum și contractele de 
credit încheiate între creditori și debitori 
care sunt societăți comerciale, garantate 
cu bunuri imobile rezidențiale care 
reprezintă reședința principală a 
debitorului societate comercială, un 
administrator de credite este obligat să 
obțină o autorizație și să înființeze o 
sucursală sau o filială în statul membru 
în care intenționează să își desfășoare 
activitatea.

Or. en

Amendamentul 365
Matt Carthy

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În ceea ce privește contractele de 
credit încheiate între creditori și 
consumatori, precum și contractele de 
credit încheiate între creditori și debitori 
care sunt societăți comerciale, garantate 
cu bunuri imobile rezidențiale care 
reprezintă reședința principală a 
debitorului societate comercială, un 
administrator de credite este obligat să 
obțină o autorizație și să înființeze o 
sucursală sau o filială în statul membru 
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în care intenționează să își desfășoare 
activitatea.

Or. en

Amendamentul 366
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În ceea ce privește contractele de 
credit încheiate între creditori și 
consumatori, un administrator de credite 
este obligat să obțină o autorizație și să 
înființeze o sucursală sau o filială în 
statul membru în care intenționează să își 
desfășoare activitatea.

Or. en

Amendamentul 367
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În ceea ce privește contractele de 
credit încheiate între creditori și 
consumatori, un administrator de credite 
este obligat să obțină o autorizație și să 
înființeze o sucursală sau o filială în 
statul membru în care intenționează să își 
desfășoare activitatea.

Or. en

Justificare

Financial firms such as banks, investment companies can obtain a license in any Member 
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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.

Amendamentul 368
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă este cazul, adresa sucursalei 
stabilite în statul membru gazdă;

(b) adresa sucursalei stabilite în statul 
membru gazdă;

Or. en

Amendamentul 369
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă este cazul, identitatea și 
adresa unui agent numit într-un stat 
membru gazdă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 370
Matt Carthy

Propunere de directivă
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Articolul 11 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Administratorii de credite respectă 
orice legi și norme suplimentare ale 
statului membru gazdă privind activitățile 
de recuperare a datoriilor, indiferent de 
locul în care se află sediul 
administratorului de credite în UE.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Administratorii de credite respectă 
normele statului membru gazdă privind 
activitățile de recuperare a creanțelor, 
indiferent de locul în care se află sediul 
său în UE.

Or. en

Amendamentul 372
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Administratorilor de credite nu li 
se permite să furnizeze servicii 
transfrontaliere în ceea ce privește 
contractele de credit încheiate între 
creditori și debitori care sunt 
consumatori, așa cum este definit la 
articolul 3 litera (a) din Directiva 
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2008/48/CE, precum și contractele de 
credit încheiate între creditori și debitori 
care sunt societăți comerciale, garantate 
cu bunuri imobile rezidențiale care 
constituie reședința principală a 
debitorului societate comercială. În acest 
caz, administratorii de credite sunt 
autorizați și supravegheați de autoritățile 
competente ale statului membru în care 
își desfășoară efectiv activitatea.

Or. en

Amendamentul 373
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine revizuiesc și evaluează 
respectarea continuă a cerințelor prezentei 
directive de către administratorii de credite 
care furnizează servicii într-un stat membru 
gazdă.

1. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine revizuiesc și evaluează 
respectarea continuă a cerințelor prevăzute 
la articolele 5 și 5a din prezenta directivă 
de către administratorii de credite care 
furnizează servicii într-un stat membru 
gazdă.

Or. en

Amendamentul 374
Matt Carthy

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Administratorilor de credite nu li 
se permite să furnizeze servicii 
transfrontaliere în ceea ce privește 
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contractele de credit încheiate între 
creditori și consumatori, precum și 
contractele de credit încheiate între 
creditori și debitori care sunt societăți 
comerciale, garantate cu bunuri imobile 
rezidențiale care constituie reședința 
principală a debitorului societate 
comercială. În acest caz, administratorii 
de credite sunt autorizați și supravegheați 
de autoritățile competente ale statului 
membru în care își desfășoară efectiv 
activitatea.

Or. en

Amendamentul 375
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente ale statului 
membru gazdă pot revizui și evalua 
respectarea continuă de către 
administratorii de credite care furnizează 
servicii în statul membru respectiv a 
cerințelor care decurg din prezenta 
directivă, precum și din alte norme 
europene și naționale aplicabile acordului 
de credit și debitorului său.

Or. en

Amendamentul 376
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Administratorilor de credite nu li 
se permite să furnizeze servicii 
transfrontaliere în ceea ce privește 
contractele de credit încheiate între 
creditori și consumatori. În acest caz, 
administratorii de credite sunt autorizați 
și supravegheați de autoritățile 
competente ale statului membru în care 
își desfășoară efectiv activitatea.

Or. en

Amendamentul 377
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Administratorilor de credite nu li 
se permite să furnizeze servicii 
transfrontaliere în ceea ce privește 
contractele de credit încheiate între 
creditori și consumatori. În acest caz, 
administratorii de credite sunt autorizați 
și supravegheați de autoritățile 
competente ale statului membru în care 
își desfășoară efectiv activitatea.

Or. en

Justificare

Pașaportul UE nu este un instrument adecvat atunci când este vorba de creditele 
neperformante ale consumatorilor. Debitorii aflați în dificultate nu ar trebui să fie expuși la 
administratori de credite autorizați și supravegheați în străinătate. Acest lucru ar avea 
consecințe negative majore pentru consumatorii vulnerabili.

Amendamentul 378
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente ale unui stat 
membru de origine sunt împuternicite să 
supravegheze și să investigheze 
administratorii de credite și să le impună 
sancțiuni administrative și măsuri de 
remediere în ceea ce privește activitățile lor 
desfășurate într-un stat membru gazdă.

2. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente ale unui stat 
membru de origine și ale unui stat 
membru gazdă sunt împuternicite să 
supravegheze și să investigheze 
administratorii de credite și să le impună 
sancțiuni administrative și măsuri de 
remediere în ceea ce privește activitățile lor 
desfășurate într-un stat membru gazdă în 
ceea ce privește responsabilitățile 
conferite la alineatul anterior.

Or. en

Amendamentul 379
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că, în 
cazul în care administratorul de credite 
care își are domiciliul sau este stabilit într-
un stat membru de origine a înființat o 
sucursală sau a numit un agent într-un stat 
membru gazdă, autoritățile competente ale 
statului membru de origine și autoritățile 
competente ale statului membru gazdă 
cooperează îndeaproape în exercitarea 
funcțiilor lor și în îndeplinirea sarcinilor lor 
prevăzute în prezenta directivă, în special 
atunci când efectuează controale, 
investigații și inspecții in-situ în sucursala 
respectivă sau cu privire la agentul 
respectiv.

4. Statele membre se asigură că, în 
cazul în care administratorul de credite 
care își are domiciliul sau este stabilit într-
un stat membru de origine a înființat o 
sucursală sau a numit un furnizor de 
servicii de administrare de credite într-un 
stat membru gazdă, autoritățile competente 
ale statului membru de origine și 
autoritățile competente ale statului membru 
gazdă cooperează îndeaproape în 
exercitarea funcțiilor lor și în îndeplinirea 
sarcinilor lor prevăzute în prezenta 
directivă, în special atunci când efectuează 
controale, investigații și inspecții in-situ în 
sucursala respectivă sau cu privire la un 
furnizor de servicii de administrare de 
credite.
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Or. en

Amendamentul 380
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine, în exercitarea funcțiilor lor și în 
îndeplinirea sarcinilor lor prevăzute în 
prezenta directivă, solicită asistența 
autorităților competente ale statului 
membru gazdă pentru efectuarea unei 
inspecții in-situ într-o sucursală înființată 
într-un stat membru gazdă sau cu privire la 
un agent numit în statul respectiv.

5. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine, în exercitarea funcțiilor lor și în 
îndeplinirea sarcinilor lor prevăzute în 
prezenta directivă, solicită asistența 
autorităților competente ale statului 
membru gazdă pentru efectuarea unei 
inspecții in-situ într-o sucursală înființată 
într-un stat membru gazdă sau cu privire la 
un agent numit în statul respectiv. 
Inspecția in-situ a unei sucursale sau a 
unui furnizor de servicii de administrare 
de credite se efectuează în conformitate 
cu legislația statului membru în care are 
loc inspecția.

Or. en

Amendamentul 381
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Statele membre se asigură că, în 
cazul în care autoritățile competente ale 
statului membru gazdă dețin dovezi potrivit 
cărora un administrator de credite care 
furnizează servicii pe teritoriul statului 
membru respectiv, în conformitate cu 
articolul 11, încalcă obligațiile care decurg 

9. Statele membre se asigură că, în 
cazul în care autoritățile competente ale 
statului membru gazdă dețin dovezi potrivit 
cărora un administrator de credite care 
furnizează servicii pe teritoriul statului 
membru respectiv, în conformitate cu 
articolul 11, încalcă normele aplicabile, 
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din dispozițiile naționale de transpunere a 
prezentei directive, autoritățile respective 
transmit dovezile autorităților competente 
ale statului membru de origine și le solicită 
să ia măsuri adecvate.

inclusiv obligațiile care decurg din 
dispozițiile naționale de transpunere a 
prezentei directive, autoritățile respective 
transmit dovezile autorităților competente 
ale statului membru de origine și le solicită 
să ia măsuri adecvate.

Or. en

Amendamentul 382
Pedro Marques

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Statele membre se asigură că, în 
cazul în care autoritățile competente ale 
statului membru gazdă dețin dovezi potrivit 
cărora un administrator de credite care 
furnizează servicii pe teritoriul statului 
membru respectiv, în conformitate cu 
articolul 11, încalcă obligațiile care decurg 
din dispozițiile naționale de transpunere a 
prezentei directive, autoritățile respective 
transmit dovezile autorităților competente 
ale statului membru de origine și le solicită 
să ia măsuri adecvate.

9. Statele membre se asigură că, în 
cazul în care autoritățile competente ale 
statului membru gazdă dețin dovezi potrivit 
cărora un administrator de credite care 
furnizează servicii pe teritoriul statului 
membru respectiv, în conformitate cu 
articolul 11, încalcă cerințele prevăzute la 
articolul 5 din prezenta directivă, 
autoritățile respective transmit dovezile 
autorităților competente ale statului 
membru de origine și le solicită să ia 
măsuri adecvate.

Or. en

Amendamentul 383
Pedro Marques

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Statele membre se asigură că, în 
cazul în care, după ce statul membru de 
origine a fost informat, nu s-au luat măsuri 
adecvate într-un termen rezonabil sau, în 
pofida măsurilor luate de autoritățile 

11. Statele membre se asigură că, în 
cazul în care, după ce statul membru de 
origine a fost informat, nu s-au luat măsuri 
adecvate într-un termen rezonabil sau, în 
pofida măsurilor luate de autoritățile 
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competente ale statului membru de origine 
ori într-un caz urgent, administratorul de 
credite continuă să încalce obligațiile care 
îi revin în temeiul prezentei directive, 
autoritățile competente ale statului membru 
gazdă sunt îndreptățite să adopte sancțiuni 
administrative și măsuri de remediere 
adecvate pentru a asigura respectarea 
dispozițiilor prezentei directive pe 
teritoriul său, după ce informează fără 
întârziere autoritățile competente ale 
statului membru de origine.

competente ale statului membru de origine 
ori într-un caz urgent, atunci când sunt 
necesare măsuri imediate pentru a 
contracara o amenințare gravă la adresa 
intereselor colective ale debitorului, având 
în vedere că administratorul de credite 
continuă să încalce normele aplicabile, 
inclusiv obligațiile care îi revin în temeiul 
prezentei directive și al altor norme 
naționale, autoritățile competente ale 
statului membru gazdă sunt îndreptățite să 
adopte sancțiuni administrative și măsuri 
de remediere adecvate pentru a asigura 
respectarea normelor aplicabile, după ce 
informează fără întârziere autoritățile 
competente ale statului membru de origine. 
În plus, autoritățile competente din statul 
membru gazdă pot interzice activitățile 
suplimentare ale acestor administratori de 
credite în statul lor membru până la 
luarea unei decizii adecvate de către 
autoritatea competentă din statul membru 
de origine sau până la adoptarea unei 
măsuri de remediere de către 
administratorul de credite. 

Or. en

Amendamentul 384
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Statele membre se asigură că, în 
cazul în care, după ce statul membru de 
origine a fost informat, nu s-au luat măsuri 
adecvate într-un termen rezonabil sau, în 
pofida măsurilor luate de autoritățile 
competente ale statului membru de origine 
ori într-un caz urgent, administratorul de 
credite continuă să încalce obligațiile care 
îi revin în temeiul prezentei directive, 
autoritățile competente ale statului membru 

11. Statele membre se asigură că, în 
cazul în care, după ce statul membru de 
origine a fost informat că s-au luat măsuri 
adecvate într-un termen rezonabil sau, în 
pofida măsurilor luate de autoritățile 
competente ale statului membru de origine 
ori într-un caz urgent, administratorul de 
credite continuă să încalce normele 
aplicabile, inclusiv obligațiile care îi revin 
în temeiul prezentei directive, autoritățile 



AM\1195240RO.docx 115/166 PE645.006v01-00

RO

gazdă sunt îndreptățite să adopte sancțiuni 
administrative și măsuri de remediere 
adecvate pentru a asigura respectarea 
dispozițiilor prezentei directive pe teritoriul 
său, după ce informează fără întârziere 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine.

competente ale statului membru gazdă sunt 
îndreptățite să adopte sancțiuni 
administrative și măsuri de remediere 
adecvate pentru a asigura respectarea 
dispozițiilor prezentei directive pe teritoriul 
său, după ce informează fără întârziere 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine. În special, statele membre se 
asigură că autoritățile competente din 
statul membru gazdă pot interzice 
activitățile acestor administratori de 
credite în statul lor membru până la 
luarea unei decizii adecvate de către 
autoritatea competentă din statul membru 
de origine.

Or. en

Amendamentul 385
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. În cazul în care o autoritate 
competentă a unui stat membru consideră 
că, într-o anumită chestiune, cooperarea 
cu autoritățile competente ale unui alt stat 
membru nu respectă cerințele relevante 
prevăzute în prezenta directivă, aceasta 
sesizează ABE. În cazul unui dezacord 
între autoritățile statului de origine și cele 
ale statului gazdă care durează mai mult 
de patru luni, autoritățile în cauză își 
transferă decizia Autorității Bancare 
Europene, așteaptă orice decizie pe care o 
poate lua Autoritatea în conformitate cu 
articolul 19 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 și iau 
decizia în conformitate cu decizia ABE. 
Perioada de patru luni se consideră 
perioadă de conciliere în sensul 
regulamentului menționat anterior. ABE 
poate de asemenea să acorde asistență din 
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proprie inițiativă autorităților competente, 
în vederea ajungerii la un acord, în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (1) 
al doilea paragraf din regulamentul 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 386
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de directivă
Titlu 2 – capitolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturile și protecția debitorilor aflați în 
dificultate

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 387
Stéphanie Yon-Courtin
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Propunere de directivă
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 a
Măsurile de restructurare datorată 

dificultăților financiare și executarea 
silită

1. Creditorii depun toate eforturile pentru 
a evita cesionarea creditelor 
neperformante de consum către terți. În 
special, statele membre se asigură că 
creditorii exercită o toleranță rezonabilă 
față de debitorii aflați în dificultate, în 
conformitate cu articolul 28 din Directiva 
2014/17/UE și cu orientările ABE privind 
arieratele și executarea silită, 
EBA/GL/2015/12.
2. Măsurile de restructurare datorată 
dificultăților financiare pot include 
următoarele concesii acordate 
consumatorului:
(a) refinanțarea totală sau parțială a 
contractului de credit;
(b) modificarea termenelor și condițiilor 
anterioare dintr-un contract de credit, 
care poate include, printre altele:
(i) extinderea scadenței ipotecii;
(ii) schimbarea tipului de ipotecă (cum ar 
fi schimbarea tipului de ipotecă dintr-o 
ipotecă de capital și dobânzi ipotecare 
într-o ipotecă doar cu dobândă);
(iii) amânarea plății integrale sau parțiale 
a plăților eșalonate pentru o perioadă;
(iv) modificarea ratei dobânzii până la un 
anumit plafon;
(v) oferirea unei perioade fără plăți.
3. Definiția creditelor neperformante 
adoptată prin Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) 2015/227 al Comisiei nu 
aduce atingere obligațiilor de 
restructurare datorată dificultăților 
financiare ale creditorilor.
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4. În cazul restructurării datorate 
dificultăților financiare, atunci când 
creditul este garantat cu reședința 
principală a consumatorului, restituirea 
sau cesionarea către creditor sau către un 
terț a garanției sau a sumelor care rezultă 
din vânzarea garanției trebuie să fie 
suficientă pentru a rambursa creditul. 
Articolul 28 alineatul (4) din Directiva 
2014/17/UE se modifică în mod 
corespunzător.

Or. en

Amendamentul 388
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de directivă
Articolul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12b
Răscumpărarea datoriei

1. Atunci când o instituție de credit 
intenționează să cesioneze un contract de 
credit unui cumpărător de credite la un 
preț specificat, înainte de cesiune, 
instituția de credit le permite debitorilor în 
cauză care sunt consumatori să-și 
răscumpere datoria la același preț sau cu 
o mică marjă de profit, care ar fi precizată 
de autoritățile competente relevante. În 
acest scop, instituțiile de credit sunt 
obligate să prezinte autorităților 
competente relevante detaliile necesare 
privind tranzacțiile preconizate cu 
cumpărătorii de credite.
2. Statele membre se asigură că opțiunea 
de răscumpărare poate fi exercitată în 
tranșe.

Or. en
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Amendamentul 389
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de directivă
Articolul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12b
Reguli de conduită pentru administratorii 

și cumpărătorii de credite
1. Administratorii și cumpărătorii de 
credite acționează cu bună-credință, 
tratează consumatorii în mod corect și le 
respectă dreptul la viață privată. Sunt 
interzise următoarele practici:
(a) furnizarea de informații înșelătoare 
consumatorilor;
(b) hărțuirea consumatorilor, inclusiv 
comunicarea de informații cu privire la 
datoria consumatorilor către angajatorul, 
familia, prietenii și vecinii acestora;
(c) perceperea de la consumator a unor 
taxe și sancțiuni care depășesc costurile 
legate direct de gestionarea datoriei. 
Statele membre limitează aceste taxe și 
sancțiuni în conformitate cu principiile 
corectitudinii, raționalității și 
proporționalității.
Prezentul alineatul se aplică, de 
asemenea, furnizorilor de servicii de 
externalizare prevăzuți la articolul 10 din 
prezenta directivă.
2. Statele membre pot menține măsurile 
naționale existente menite să protejeze 
debitorii aflați în dificultate, precum și să 
adopte măsuri mai stricte, cum ar fi 
măsuri de insolvență personale, 
restricționarea activității administratorilor 
și cumpărătorilor de credite.

Or. en

Amendamentul 390
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Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de directivă
Articolul 12 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12d
Dreptul la reprezentare juridică

1. În cadrul oricărei ședințe de judecată 
care implică un debitor în dificultate, se 
ține seama de statutul de reprezentare 
egală pentru a asigura o audiere completă 
și echitabilă și înțelegerea pe deplin și în 
mod integral a tuturor parametrilor și a 
litigiilor abordate.
2. Acest lucru presupune să existe un 
echivalent al reprezentării juridice 
furnizat și disponibil pentru toți debitorii 
aflați în dificultate și, cu suficient timp 
înainte, să se asigure pregătirea completă 
a tuturor faptelor relevante și a detaliilor 
pentru reprezentarea corespunzătoare în 
justiție a cauzei în litigiu.
3. Dacă este necesar, acest serviciu este 
furnizat și suportat de statul membru prin 
intermediul asistenței juridice gratuite sau 
al echivalentului său.

Or. en

Amendamentul 391
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de directivă
Articolul 12 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12e
Soluționarea pe cale extrajudiciară

Statele membre se asigură că 
consumatorii dispun de mecanisme 
independente și eficace de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor. Aceste 
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mecanisme includ soluționarea directă și 
soluționarea alternativă a litigiilor.

Or. en

Amendamentul 392
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul -13 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -13
Măsuri de restructurare datorată 

dificultăților financiare
1. Statele membre impun creditorilor să 
depună, cu diligența necesară, toate 
eforturile pentru a exercita, după caz, 
măsuri rezonabile și viabile de 
restructurare datorată dificultăților 
financiare în plus față de măsurile 
prevăzute la articolul 28 din Directiva 
2014/17/UE, înainte de cesionarea 
drepturilor creditorului în temeiul unui 
contract de credit sau de cesionarea 
contractului de credit, în cazul în care 
debitorul care a încheiat un contract de 
credit se confruntă cu dificultăți de plată.
2. Măsurile de restructurare datorată 
dificultăților financiare acordă prioritate 
consumatorilor și includ cel puțin 
următoarele posibile măsuri care sunt 
comunicate în format standardizat 
debitorilor care întâmpină dificultăți de 
plată pe baza unei evaluări a bonității:
a) opțiuni privind refinanțarea parțială a 
unui contract de credit;
b) opțiuni privind posibila modificare în 
beneficiul debitorului termenelor și 
condițiilor anterioare ale unui contract de 
credit, incluzând, printre altele:
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(i) extinderea duratei creditului;
(ii) schimbarea tipului de credit;
(iii) amânarea plății integrale sau parțiale 
a plăților eșalonate pentru o perioadă;
(iv) modificarea ratei dobânzii până la un 
anumit plafon; oferirea unei perioade 
fără plăți și a unor perioade de grație.
(v) rambursări parțiale și răscumpărarea 
datoriei;
(vi) conversii monetare;
(vii) iertarea parțială de datorie și 
consolidarea datoriilor.
3. Contractele de credit sunt catalogate 
drept neperformante fără a aduce 
atingere cerințelor de restructurare 
datorată dificultăților financiare ale 
creditorului.
4. Instituțiile de credit și alți creditori 
prezintă anual autorităților competente 
un raport care rezumă politicile și 
procesele lor solide de restructurare 
datorată dificultăților financiare, inclusiv 
procedurile de depistare, cât mai curând 
posibil, a debitorilor care se confruntă cu 
dificultăți de plată. Raportul include un 
rezumat al numărului de debitori care au 
beneficiat de măsuri de restructurare 
datorată dificultăților financiare, precum 
și modalitățile efective de aplicare a 
măsurilor de restructurare datorată 
dificultăților financiare în cursul anului 
precedent. Organul de conducere ar 
trebui să aprobe aceste informații înainte 
de a fi transmise autorităților competente.
5. ABE elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare pentru a preciza:
(i) măsurile de restructurare datorată 
dificultăților financiare și evaluarea 
bonității menționată la alineatul (2);
(ii) definiția debitorului care se confruntă 
cu dificultăți de plată, menționat la 
alineatul (2);
(iii) conținutul raportului menționat la 
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alineatul (4);
ABE prezintă Comisiei aceste proiecte de 
standarde tehnice de reglementare până 
la [un an de la data intrării în vigoare a 
directivei]. Se deleagă Comisiei 
competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf în conformitate cu 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1093/2010.

Or. en

Amendamentul 393
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul -13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -13 a
Cerințe pentru creditori înainte de 

cesionarea drepturilor creditorului în 
temeiul unui contract de credit sau de 

cesionarea contractului de credit 
Statul membru impune creditorilor să nu 
cesioneze un contract de credit 
performant fără acordul debitorului care 
a încheiat contractul de credit.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
creditorul furnizează cumpărătorului de 

1. Statele membre se asigură că un 
creditor furnizează informațiile necesare 
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credite toate informațiile necesare pentru 
a-i permite acestuia să aprecieze valoarea 
contractului de credit și probabilitatea de 
recuperare a valorii contractului respectiv 
înainte de a încheia un contract de cesiune 
a contractului de credit în cauză.

referitoare la drepturile creditorului în 
temeiul unui contract de credit 
neperformant sau contractul de credit 
neperformant în sine și, după caz, 
garanțiile reale, unui cumpărător de 
credite pentru a-i permite acestuia să 
aprecieze valoarea drepturilor creditorului 
în temeiul unui contract de credit 
neperformant sau contractul de credit 
neperformant în sine și probabilitatea de 
recuperare a valorii contractului respectiv 
înainte de a încheia un contract de cesiune 
a drepturilor creditorului în cauză în 
temeiul unui contract de credit 
neperformant sau al contractului de credit 
neperformant în cauză, asigurând în 
același timp protecția informațiilor puse 
la dispoziție de către creditor și 
confidențialitatea datelor comerciale.

Or. en

Amendamentul 395
Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
creditorul furnizează cumpărătorului de 
credite toate informațiile necesare pentru a-
i permite acestuia să aprecieze valoarea 
contractului de credit și probabilitatea de 
recuperare a valorii contractului respectiv 
înainte de a încheia un contract de cesiune 
a contractului de credit în cauză.

1. Statele membre se asigură, în 
măsura în care au obținut sau se pot 
aștepta în mod rezonabil să obțină astfel 
de informații sau să faciliteze distribuția 
unor astfel de informații, că creditorul 
furnizează cumpărătorului de credite toate 
informațiile necesare pentru a-i permite 
acestuia să aprecieze valoarea contractului 
de credit și probabilitatea de recuperare a 
valorii contractului respectiv înainte de a 
încheia un contract de cesiune a 
contractului de credit în cauză.

Or. en
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Amendamentul 396
Danuta Maria Hübner

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre impun instituției de 
credit sau filialei unei instituții de credit 
care cesionează un contract de credit unui 
cumpărător de credite obligația să 
comunice autorităților competente 
desemnate în conformitate cu articolul 20 
alineatul (3) din prezenta directivă și cu 
articolul 4 din Directiva 2013/36/UE39 
următoarele informații:

2. De două ori pe an, statele membre 
impun instituțiilor de credit care 
cesionează drepturile unui creditor în 
temeiul unui contract de credit 
neperformant sau contractul de credit 
neperformant în sine unui cumpărător de 
credite obligația să comunice autorităților 
competente desemnate în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (3) din prezenta 
directivă și cu articolul 4 din Directiva 
2013/36/UE39, pentru fiecare cesiune, 
identificatorul entității juridice (LEI) al 
cumpărătorului de credite, sau, în absența 
acestui identificator:

(i) identitatea cumpărătorului de credite 
sau a membrilor organului de conducere 
sau ai organului administrativ al 
cumpărătorului și a persoanelor care 
posedă dețineri calificate în înțelesul 
articolului 4 alineatul (1) punctul 36 din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 precum 
și
(ii) adresa cumpărătorului.
În plus, instituția de credit trebuie să 
comunice cel puțin următoarele 
informații:

_________________ _________________
39 Directiva 2013/36/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 2013 
cu privire la accesul la activitatea 
instituțiilor de credit și supravegherea 
prudențială a instituțiilor de credit și a 
firmelor de investiții, de modificare a 
Directivei 2002/87/CE și de abrogare a 
Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE 
(JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

39 Directiva 2013/36/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 2013 
cu privire la accesul la activitatea 
instituțiilor de credit și supravegherea 
prudențială a instituțiilor de credit și a 
firmelor de investiții, de modificare a 
Directivei 2002/87/CE și de abrogare a 
Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE 
(JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

Or. en
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Amendamentul 397
Matt Carthy

Propunere de directivă
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Cumpărătorii de credite care fac obiectul 

legislației naționale
Cumpărătorul de credite care desfășoară 
activități într-un stat membru face 
obiectul restricțiilor și al cerințelor 
stabilite în dreptul intern al statului 
membru în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. ABE elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
care să specifice formatele care trebuie 
utilizate de creditorii care sunt instituții de 
credit pentru furnizarea de informații, 
astfel cum se prevede la articolul 13 
alineatul (1), în scopul furnizării de 
informații detaliate cu privire la expunerile 
din credite din portofoliul bancar 
cumpărătorilor de credite pentru efectuarea 
verificării, pentru îndeplinirea obligației de 
diligență financiară și pentru evaluarea 
contractului de credit.

1. ABE elaborează orientări care să 
specifice formatele care pot fi utilizate de 
creditorii care sunt instituții de credit 
pentru furnizarea de informații, astfel cum 
se prevede la articolul 13 alineatul (1), în 
scopul furnizării de informații detaliate cu 
privire la expunerile din credite din 
portofoliul bancar cumpărătorilor de 
credite pentru efectuarea verificării, pentru 
îndeplinirea obligației de diligență 
financiară și pentru evaluarea contractului 
de credit sau a drepturilor creditorului. 
ABE precizează în orientări domeniile de 
date minime necesare pentru contractele 
de credit neperformante sau drepturile 
creditorului în vederea îndeplinirii 
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cerințelor în materie de informare, astfel 
cum sunt prevăzute la articolul 13 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Modelele de credite neperformante nu sunt obligatorii și nu constituie o cerință de raportare 
în scop de supraveghere, ci doar o orientare.

Amendamentul 399
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. ABE elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
care să specifice formatele care trebuie 
utilizate de creditorii care sunt instituții de 
credit pentru furnizarea de informații, 
astfel cum se prevede la articolul 13 
alineatul (1), în scopul furnizării de 
informații detaliate cu privire la expunerile 
din credite din portofoliul bancar 
cumpărătorilor de credite pentru efectuarea 
verificării, pentru îndeplinirea obligației de 
diligență financiară și pentru evaluarea 
contractului de credit.

1. ABE elaborează orientări care să 
specifice formatele care pot fi utilizate de 
creditorii care sunt instituții de credit 
pentru furnizarea de informații, astfel cum 
se prevede la articolul 13 alineatul (1), în 
scopul furnizării de informații detaliate cu 
privire la expunerile din credite din 
portofoliul bancar cumpărătorilor de 
credite pentru efectuarea verificării, pentru 
îndeplinirea obligației de diligență 
financiară și pentru evaluarea contractului 
de credit.

Or. en

Amendamentul 400
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. ABE elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 

1. ABE elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
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care să specifice formatele care trebuie 
utilizate de creditorii care sunt instituții de 
credit pentru furnizarea de informații, 
astfel cum se prevede la articolul 13 
alineatul (1), în scopul furnizării de 
informații detaliate cu privire la expunerile 
din credite din portofoliul bancar 
cumpărătorilor de credite pentru efectuarea 
verificării, pentru îndeplinirea obligației de 
diligență financiară și pentru evaluarea 
contractului de credit.

care să specifice formatele care trebuie 
utilizate de creditorii care sunt instituții de 
credit pentru furnizarea de informații, 
astfel cum se prevede la articolul 13 
alineatul (1), în scopul furnizării de 
informații detaliate cu privire la expunerile 
din credite din portofoliul bancar 
cumpărătorilor de credite pentru efectuarea 
verificării, pentru îndeplinirea obligației de 
diligență financiară și pentru evaluarea 
drepturilor creditorului în temeiul unui 
contract de credit neperformant sau a 
contractului de credit neperformant în 
sine. ABE precizează în standardele 
tehnice de punere în aplicare domeniile 
de date necesare pentru drepturile 
creditorului în temeiul unui contract de 
credit neperformant sau pentru contractul 
de credit neperformant în sine, în vederea 
îndeplinirii cerințelor în materie de 
informare prevăzute la articolul 13 
alineatul (1), care se aplică instituțiilor de 
credit, în mod proporțional, în funcție de 
dimensiunea și complexitatea lor. 

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. ABE înaintează proiectele 
respective de standarde tehnice de punere 
în aplicare până la [31 decembrie 2018].

eliminat

Or. en

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

Propunere de directivă
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Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Se conferă Comisiei competența de 
a adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare menționate la alineatul (1), în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului40.

eliminat

_________________

40 Regulamentul (EU) nr. 1093/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea bancară europeană), de 
modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și 
de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a 
Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

Or. en

Amendamentul 403
Matt Carthy

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
reprezentantul unui cumpărător de credite 
menționat la articolul 17 alineatul (1) 
numește o instituție de credit stabilită în 
Uniune sau o filială a acesteia stabilită în 
Uniune ori un administrator de credite 
autorizat în vederea desfășurării de 
activități de administrare de credite legate 
de contracte de credit încheiate cu 
consumatori.

1. Statele membre asigură 
reglementarea directă a activității 
cumpărătorilor de credite care își 
desfășoară activitatea în jurisdicția lor, 
prin garantarea faptului că autoritățile 
naționale competente sunt împuternicite 
să supravegheze, să investigheze și să 
sancționeze cumpărătorii de credite.

Or. en
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Amendamentul 404
Matt Carthy

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că nicio 
cerință suplimentară privind 
achiziționarea de contracte de credit nu 
vizează cumpărătorii de credite în afara 
cerințelor prevăzute de măsurile naționale 
de transpunere a prezentei directive.

eliminat

Or. en

Amendamentul 405
Frances Fitzgerald

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că nicio 
cerință suplimentară privind 
achiziționarea de contracte de credit nu 
vizează cumpărătorii de credite în afara 
cerințelor prevăzute de măsurile naționale 
de transpunere a prezentei directive.

eliminat

Or. en

Amendamentul 406
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că nicio 
cerință suplimentară privind 

2. Statele membre se asigură că 
dreptul relevant al Uniunii și dreptul 
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achiziționarea de contracte de credit nu 
vizează cumpărătorii de credite în afara 
cerințelor prevăzute de măsurile naționale 
de transpunere a prezentei directive.

intern privind, în special, executarea 
contractelor, protecția consumatorilor, 
drepturile debitorului și dreptul penal 
continuă să se aplice cumpărătorului de 
credite în momentul cesionării drepturilor 
creditorului în temeiul unui contract de 
credit sau a contractului de credit în sine 
către cumpărătorul de credite. Nivelul de 
protecție oferit consumatorilor și altor 
debitori în temeiul legislației Uniunii și al 
legislației naționale nu este afectat de 
cesionarea drepturilor creditorului în 
temeiul unui contract de credit sau a 
contractului în sine către cumpărătorul de 
credite.

Or. en

Amendamentul 407
Pedro Marques

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că nicio 
cerință suplimentară privind achiziționarea 
de contracte de credit nu vizează 
cumpărătorii de credite în afara cerințelor 
prevăzute de măsurile naționale de 
transpunere a prezentei directive.

2. Statele membre se asigură că nicio 
cerință administrativă suplimentară privind 
achiziționarea de drepturi ale creditorului 
în temeiul unui contract de credit 
neperformant sau a contractului de credit 
neperformant în sine nu vizează 
cumpărătorii de credite în afara cerințelor 
prevăzute de măsurile naționale de 
transpunere a prezentei directive, a 
legislației de protecție a consumatorului 
sau a legislației de reglementare a 
contractului. Statele membre se asigură 
că dreptul relevant al Uniunii și dreptul 
intern privind, în special, executarea 
contractelor, protecția consumatorilor, 
drepturile debitorului, originea creditului, 
normele privind secretul bancar și dreptul 
penal continuă să se aplice 
cumpărătorului de credite în momentul 
cesionării drepturilor creditorului în 
temeiul unui contract de credit sau a 
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contractului de credit în sine către 
cumpărătorul de credite. Nivelul de 
protecție oferit consumatorilor și altor 
debitori în temeiul legislației Uniunii și a 
legislației naționale nu este afectat de 
cesionarea drepturilor creditorului în 
temeiul unui contract de credit sau a 
contractului în sine către cumpărătorul de 
credite.

Or. en

Amendamentul 408
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că nicio 
cerință suplimentară privind 
achiziționarea de contracte de credit nu 
vizează cumpărătorii de credite în afara 
cerințelor prevăzute de măsurile naționale 
de transpunere a prezentei directive.

2. Statele membre se asigură că 
cumpărătorii de credite fac obiectul 
oricărei cerințe suplimentare necesare 
privind achiziționarea de contracte de 
credit în afara cerințelor prevăzute de 
măsurile naționale de transpunere a 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 409
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre se asigură că 
cumpărătorul de credite sau, în cazul în 
care este relevant, administratorul de 
credite desemnat, cu ocazia transferului 
drepturilor creditorului în temeiul unui 
contract de credit sau al contractului de 
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creditare în sine, respectă toate cerințele 
relevante privind informarea și 
notificarea autorităților naționale 
competente.

Or. en

Amendamentul 410
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prezenta directivă nu aduce 
atingere competențelor naționale în ceea 
ce privește registrele de credit, inclusiv 
competența de a solicita informații 
cumpărătorilor de credite cu privire la 
drepturile creditorului în temeiul unui 
contract de credit sau la contractul de 
credit în sine, precum și la performanța 
acestuia.

Or. en

Amendamentul 411
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Prezenta directivă nu aduce 
atingere legislației statelor membre care 
extinde domeniul de aplicare al directivei 
sau impune cerințe suplimentare 
cumpărătorilor de credite.

Or. en
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Amendamentul 412
Matt Carthy

Propunere de directivă
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 eliminat
Reprezentanții cumpărătorilor de credite 
care nu sunt stabiliți în Uniune
1. Statele membre prevăd că atunci când 
se încheie cesiunea unui contract de 
credit, cumpărătorul de credite care nu 
este domiciliat sau stabilit în Uniune 
trebuie să fi desemnat în scris un 
reprezentant domiciliat sau stabilit în 
Uniune.
2. Autoritățile competente vor contacta 
reprezentantul menționat la alineatul (1) 
pe lângă cumpărătorul de credite sau în 
locul acestuia cu privire la toate aspectele 
legate de respectarea continuă a prezentei 
directive, iar reprezentantul în cauză este 
pe deplin răspunzător de respectarea 
obligațiilor impuse cumpărătorului de 
credite în temeiul dispozițiilor naționale 
de transpunere a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 413
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
cumpărătorul de credite sau, după caz, 
reprezentantul său desemnat în 
conformitate cu articolul 17 informează 

1. Statele membre se asigură că un 
cumpărător de credite, entitățile sau, după 
caz, reprezentantul său desemnat în 
conformitate cu articolul 17, se supun 
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autoritățile competente ale statului membru 
în care își are domiciliul sau în care este 
stabilit cumpărătorul de credite sau, după 
caz, reprezentantul acestuia în legătură cu 
intenția sa de a executa în mod direct un 
contract de credit, oferind informațiile 
următoare:

acelorași norme, fie că sunt 
administratori de credite specializați sau 
instituții bancare. În plus, informează 
autoritățile competente ale statului membru 
în care își are domiciliul sau în care este 
stabilit cumpărătorul de credite sau, după 
caz, reprezentantul acestuia în legătură cu 
intenția sa de a executa în mod direct un 
contract de credit, oferind informațiile 
următoare:

Or. en

Amendamentul 414
Matt Carthy

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
cumpărătorul de credite sau, după caz, 
reprezentantul său desemnat în 
conformitate cu articolul 17 informează 
autoritățile competente ale statului membru 
în care își are domiciliul sau în care este 
stabilit cumpărătorul de credite sau, după 
caz, reprezentantul acestuia în legătură cu 
intenția sa de a executa în mod direct un 
contract de credit, oferind informațiile 
următoare:

1. Statele membre se asigură că 
cumpărătorul de credite informează 
autoritățile competente ale statului membru 
în legătură cu intenția sa de a executa în 
mod direct un contract de credit, oferind 
informațiile următoare:

Or. en

Amendamentul 415
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre obligă 
cumpărătorul de credite sau, după caz, 

1. Atunci când un cumpărător de 
credite cesionează drepturile unui creditor 
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reprezentantul său desemnat în 
conformitate cu articolul 17 care 
cesionează un contract de credit unui alt 
cumpărător de credite să informeze 
autoritățile competente menționate la 
articolul 18 alineatul (1) cu privire la 
cesiune și la identitatea și adresa noului 
cumpărător de credite și, după caz, a 
reprezentantului său desemnat în 
conformitate cu articolul 17.

în temeiul unui contract de credit 
neperformant sau contractul de credit 
neperformant în sine unui alt cumpărător 
de credite, statele membre solicită 
administratorului de credite desemnat să 
informeze trimestrial autoritățile 
competente din statul membru de origine 
pentru fiecare cesiune cu privire la 
identificatorul entității juridice al noului 
cumpărător de credite (LEI) sau, în cazul 
în care nu există un astfel de identificator, 
cu privire la:
(i) identitatea noului cumpărător de 
credite sau a membrilor organului de 
conducere sau ai organului administrativ 
al noului cumpărătorul și a persoanelor 
care posedă dețineri calificate în înțelesul 
articolului 4 alineatul (1) punctul 36 din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și
(ii) adresa noului cumpărător de credite.
În plus, la nivel agregat, cumpărătorul de 
credite trebuie să comunice cel puțin 
următoarele informații:
(a) soldul agregat restant al drepturilor 
creditorului în temeiul contractelor de 
credit neperformante sau al contractelor 
de credit neperformante cesionate;
(b) numărul și dimensiunea drepturilor 
creditorului în temeiul contractelor de 
credit neperformante sau al contractelor 
de credit neperformante cesionate;
(c) dacă cesionarea include drepturile 
creditorului în temeiul contractelor de 
credit neperformante sau contractele de 
credit neperformante încheiate cu 
consumatorii și tipurile de active care le 
garantează, după caz.

Or. en

Amendamentul 416
Matt Carthy

Propunere de directivă
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Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1 a. Statele membre solicită 
autorităților naționale competente să 
pună la dispoziția publicului informații 
privind cesionarea contractelor de credit 
de la o instituție de credit către un 
cumpărător de credite sau de la un 
cumpărător de credite la altul, inclusiv 
identitatea și adresa noului cumpărător de 
credite și, după caz, a reprezentantului 
său desemnat în conformitate cu articolul 
17. 

Or. en

Amendamentul 417
Frances Fitzgerald

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
administratorii de credite și, după caz, 
furnizorii de servicii de administrare a 
creditului cărora le-au fost externalizate 
activități în conformitate cu articolul 10 
respectă în mod continuu dispozițiile 
naționale de transpunere a prezentei 
directive și că autoritățile competente ale 
statului membru de origine supraveghează 
în mod corespunzător activitățile în cauză 
pentru a evalua respectarea dispozițiilor 
menționate mai sus.

1. Statele membre se asigură că 
administratorii de credite, cumpărătorii de 
credite și, după caz, furnizorii de servicii 
de administrare a creditului cărora le-au 
fost externalizate activități în conformitate 
cu articolul 10 respectă în mod continuu 
dispozițiile naționale de transpunere a 
prezentei directive și că autoritățile 
competente ale statului membru de origine 
supraveghează în mod corespunzător 
activitățile în cauză pentru a evalua 
respectarea dispozițiilor menționate mai 
sus.

Or. en

Amendamentul 418
Frances Fitzgerald
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Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statul membru în care își au 
domiciliul sau în care sunt stabiliți 
cumpărătorii de credite sau, după caz, 
reprezentanții acestora desemnați în 
conformitate cu articolul 17 se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
alineatul (1) răspund de supravegherea 
obligațiilor prevăzute la articolele 15-19 
în privința cumpărătorilor de credite sau, 
dacă este cazul, a reprezentanților lor 
desemnați în conformitate cu articolul 17.

eliminat

Or. en

Amendamentul 419
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că li se 
conferă autorităților competente din statul 
membru de origine desemnate în temeiul 
articolului 20 alineatul (3) toate 
competențele de supraveghere, de 
investigare și de sancționare necesare 
pentru exercitarea funcțiilor și îndeplinirea 
sarcinilor lor prevăzute în prezenta 
directivă, inclusiv următoarele:

1. Statele membre se asigură că li se 
conferă autorităților competente din statul 
membru de origine și cel gazdă desemnate 
în temeiul articolului 20 alineatul (3) toate 
competențele de supraveghere, de 
investigare și de sancționare necesare 
pentru exercitarea funcțiilor și îndeplinirea 
sarcinilor lor prevăzute în prezenta 
directivă, inclusiv cel puțin următoarele:

Or. en

Amendamentul 420
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández
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Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) competența de a interzice anumite 
activități;

Or. en

Amendamentul 421
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) competența de a solicita unui 
administrator de credite să își demită 
membrii din organul său de conducere 
sau din organul său administrativ atunci 
când aceștia nu respectă cerințele 
prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera 
(b) și la articolul 5a;

Or. en

Amendamentul 422
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) competența de a solicita 
administratorilor de credite să modifice 
sau să actualizeze mecanismele de 
guvernanță internă și mecanismele de 
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control intern ale administratorului de 
credite pentru a asigura efectiv 
respectarea drepturilor debitorului în 
conformitate cu legislația care 
reglementează contractul de credit;

Or. en

Amendamentul 423
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) competența de a solicita 
administratorilor de credite să modifice 
sau să actualizeze politicile adoptate de 
administratorii de credite pentru a asigura 
tratamentul echitabil și adecvat al 
debitorilor, precum și înregistrarea și 
tratarea plângerilor debitorilor;

Or. en

Amendamentul 424
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – litera ed (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ed) competența de a solicita informații 
suplimentare privind cesionarea 
drepturilor creditorului în temeiul 
contractelor de credit sau a contractelor 
de credit în sine;

Or. en
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Amendamentul 425
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – litera ee (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ee) competența de a revizui politicile și 
procesele solide de restructurare datorată 
dificultăților financiare menționate la 
articolul -13;

Or. en

Amendamentul 426
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine evaluează, cel puțin anual, 
punerea în aplicare de către administratorii 
de credite a cerințelor stabilite la articolul 5 
alineatul (1) literele (c), (d) și (e).

2. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente ale statului membru 
de origine evaluează, cel puțin anual, 
punerea în aplicare de către administratorii 
de credite a cerințelor stabilite la articolul 5 
alineatul (1) literele (b) - (ee).

Or. en

Amendamentul 427
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1. Statele membre stabilesc norme 
care prevăd sancțiuni administrative și 
măsuri de remediere corespunzătoare 
aplicabile cel puțin în situațiile următoare:

1. Fără a aduce atingere dreptului 
statelor membre de a stabili sancțiuni 
penale, statele membre stabilesc norme 
care prevăd sancțiuni administrative și 
măsuri de remediere corespunzătoare 
aplicabile cel puțin în situațiile următoare:

Or. en

Amendamentul 428
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) atunci când administratorul de 
credite nu încheie niciun contract de 
externalizare sau atunci când contractul 
încheiat încalcă dispozițiile de transpunere 
a articolului 10 sau când furnizorul de 
servicii de administrare a creditului căruia 
i-au fost externalizate funcțiile comite o 
încălcare gravă a normelor juridice 
aplicabile, inclusiv a legislației naționale 
prin care este transpusă prezenta directivă;

(a) atunci când administratorul de 
credite nu respectă cerința prevăzută de 
măsurile naționale de transpunere a 
articolului 9 din prezenta directivă sau 
când încheie un contract care încalcă 
dispozițiile de transpunere a articolului 10 
sau când furnizorul de servicii de 
administrare a creditului căruia i-au fost 
externalizate funcțiile comite o încălcare 
gravă a normelor juridice aplicabile, 
inclusiv a legislației naționale prin care 
este transpusă prezenta directivă;

Or. en

Amendamentul 429
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) atunci când dispozitivele de 
guvernanță și mecanismele de control 
intern ale administratorului de credite nu 
asigură respectarea drepturilor debitorului 

(b) atunci când dispozitivele de 
guvernanță și mecanismele de control 
intern ale cumpărătorului sau 
administratorului de credite nu asigură 
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și conformitatea cu normele de protecție a 
datelor cu caracter personal;

respectarea drepturilor debitorului și 
conformitatea cu normele de protecție a 
datelor cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 430
Frances Fitzgerald

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) atunci când politica 
administratorului de credite este inadecvată 
pentru tratamentul corespunzător al 
debitorilor, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 alineatul (1) litera (d);

(c) atunci când politica 
cumpărătorului sau a administratorului de 
credite este inadecvată pentru tratamentul 
corespunzător al debitorilor, astfel cum 
este prevăzut la articolul 5 alineatul (1) 
litera (d);

Or. en

Amendamentul 431
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) atunci când politica 
administratorului de credite este inadecvată 
pentru tratamentul corespunzător al 
debitorilor, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 alineatul (1) litera (d);

(c) atunci când politica 
cumpărătorului sau a administratorului de 
credite este inadecvată pentru tratamentul 
corespunzător al debitorilor, astfel cum 
este prevăzut la articolul 5 alineatul (1) 
litera (d);

Or. en

Amendamentul 432
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis
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Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) atunci când procedurile interne ale 
administratorului de credite nu prevăd 
înregistrarea și tratarea plângerilor 
debitorilor în conformitate cu obligațiile 
stabilite în măsurile naționale de 
transpunere a prezentei directive;

(d) atunci când procedurile interne ale 
cumpărătorului sau administratorului de 
credite nu prevăd înregistrarea și tratarea 
plângerilor debitorilor în conformitate cu 
obligațiile stabilite în măsurile naționale de 
transpunere a prezentei directive;

Or. en

Amendamentul 433
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) o instituție de credit nu comunică 
informațiile prevăzute în măsurile 
naționale de transpunere a articolului 13 
din prezenta directivă, o singură dată și 
după ce acordul de transfer de credit este 
finalizat;

Or. en

Amendamentul 434
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) un cumpărător de credite nu 
respectă cerința prevăzută în măsurile 
naționale de transpunere a articolului -13 
din prezenta directivă;
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Or. en

Amendamentul 435
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) un cumpărător de credite nu 
respectă cerințele de conduită în afaceri 
prevăzute în măsurile naționale de 
transpunere a articolului 6a din prezenta 
directivă;

Or. en

Amendamentul 436
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – litera gc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) o instituție de credit nu comunică 
informațiile prevăzute în măsurile 
naționale de transpunere a articolului 13 
din prezenta directivă;

Or. en

Amendamentul 437
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
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Articolul 22 – alineatul 1 – litera gd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gd) o instituție de credite nu respectă 
cerințele prevăzute în măsurile naționale 
de transpunere a articolului -13 din 
prezenta directivă;

Or. en

Amendamentul 438
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – litera ge (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ge) o instituție de credite nu respectă 
cerințele de conduită în afaceri prevăzute 
în măsurile naționale de transpunere a 
articolului 6a din prezenta directivă;

Or. en

Amendamentul 439
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – litera gf (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gf) administratorul de credite permite 
uneia sau mai multor persoane care nu 
respectă cerințele prevăzute la articolul 5 
alineatul (1) litera (b) să devină sau să 
rămână membre ale organului său de 
conducere sau ale organului său 
administrativ;
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Or. en

Amendamentul 440
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – litera gf (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gg) un administrator de credite nu 
respectă cerința prevăzută în măsurile 
naționale de transpunere a articolului 35 
din prezenta directivă;

Or. en

Amendamentul 441
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – litera gh (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gh) un administrator de credite sau un 
furnizor de servicii de administrare a 
creditului nu respectă cerințele de 
conduită în afaceri prevăzute în măsurile 
naționale de transpunere a articolului 6a 
din prezenta directivă;

Or. en

Amendamentul 442
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
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Articolul 22 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) anularea unei autorizații de a 
desfășura activități în calitate de 
administrator de credite;

(a) retragerea unei autorizații de a 
desfășura activități în calitate de 
administrator de credite;

Or. en

Amendamentul 443
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că, 
atunci când stabilesc tipul sancțiunilor 
administrative sau al altor măsuri de 
remediere și cuantumul sancțiunilor 
administrative pecuniare respective, 
autoritățile competente iau în considerare 
toate circumstanțele următoare, după caz:

4. Statele membre se asigură că, 
atunci când stabilesc tipul sancțiunilor 
administrative sau al altor măsuri de 
remediere și cuantumul sancțiunilor 
administrative pecuniare respective, 
autoritățile competente iau în considerare 
circumstanțele relevante, inclusiv 
următoarele:

Or. en

Amendamentul 444
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Atunci când situațiile menționate 
la alineatul (1) se referă la persoane 
juridice, statele membre se asigură, de 
asemenea, că autoritățile competente aplică 
sancțiunile administrative și măsurile de 
remediere prevăzute la alineatul (2) 

5. Statele membre se asigură, de 
asemenea, că autoritățile competente aplică 
sancțiunile administrative și măsurile de 
remediere prevăzute la alineatul (2) 
membrilor organului de conducere sau ai 
organului administrativ, precum și altor 
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membrilor organului de conducere sau ai 
organului administrativ, precum și altor 
persoane care, în temeiul legislației 
naționale, sunt responsabile de încălcare.

persoane care, în temeiul legislației 
naționale, sunt responsabile de încălcare.

Or. en

Amendamentul 445
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre se asigură că, 
înainte de a lua orice decizie de impunere a 
sancțiunilor administrative sau a măsurilor 
de remediere prevăzute la alineatul (2) de 
la prezentul articol, autoritățile competente 
acordă administratorului de credite sau 
cumpărătorului de credite vizat sau, după 
caz, reprezentantului acestuia din urmă 
desemnat în conformitate cu articolul 17 
posibilitatea de a fi audiat.

6. Statele membre se asigură că, 
înainte de a lua orice decizie de impunere a 
sancțiunilor administrative sau a măsurilor 
de remediere prevăzute la alineatul (2) de 
la prezentul articol, autoritățile competente 
acordă administratorului de credite, 
cumpărătorului de credite vizat 
posibilitatea de a fi audiat. Înainte de a 
lua orice decizie, autoritatea competentă 
notifică în scris administratorului și 
creditorilor interesați existența unei astfel 
de proceduri.

Or. en

Amendamentul 446
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 a
Reguli de conduită pentru administratorii 

și cumpărătorii de credite
1. Administratorii și cumpărătorii de 
credite acționează cu bună-credință, 
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tratează consumatorii în mod corect și 
respectă dreptul acestora la viață privată.
2. Sunt interzise următoarele practici: 
(a) furnizarea de informații înșelătoare 
consumatorilor;
(b) hărțuirea consumatorilor, inclusiv 
comunicarea de informații cu privire la 
datoria consumatorilor către angajatorul, 
familia, prietenii și vecinii acestora; 
(c) perceperea de taxe și sancțiuni 
consumatorilor, care depășesc costurile 
legate direct de gestionarea datoriei.
Statele membre limitează aceste taxe și 
sancțiuni menționate la litera (c) în 
conformitate cu principiile corectitudinii, 
raționalității și proporționalității. 

Or. en

Amendamentul 447
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 448
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 eliminat
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Executare
1. Statele membre se asigură că garanția 
reală poate fi lichidată în temeiul 
mecanismului de executare extrajudiciară 
accelerată a garanțiilor reale.
2.
Statele membre prevăd cel puțin unul 
dintre mijloacele următoare de lichidare a 
garanției reale sau ambele mijloace, astfel 
cum se prevede la alineatul (1), pentru 
fiecare tip de drept de garanție și pentru 
fiecare tip de garanție reală:
(a) licitația publică;
(b) vânzarea privată.
Pentru fiecare dintre aceste mijloace, 
statele membre pot să prevadă, dacă este 
cazul, numirea unui notar, a unui 
executor judecătoresc sau a altui 
funcționar public pentru a asigura o 
distribuție eficientă și rapidă a veniturilor 
obținute în urma vânzării și transferul 
garanțiilor reale către un achizitor sau 
pentru a proteja drepturile debitorului.
3. În cazul în care statele membre 
stabilesc proceduri de executare 
extrajudiciară prin aproprierea activului, 
dreptul creditorului de a păstra activul 
pentru îndestularea obligațiilor 
debitorului care este societate comercială 
este reglementat de legislația aplicabilă 
din fiecare stat membru. Statele membre 
se asigură că, în cazul aproprierii 
activului, diferența pozitivă care trebuie 
plătită debitorului care este societate 
comercială constă în diferența dintre 
suma restantă din contractul de credit 
garantat și cuantumul stabilit în urma 
evaluării activului respectiv.
4. În scopul lichidării menționate la 
alineatul (2), statele membre se asigură că 
creditorul efectuează o evaluare a 
activelor pentru a determina prețul de 
rezervă în cazul în care se organizează o 
licitație publică și o vânzare privată și că 
sunt îndeplinite următoarele condiții:
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(a) creditorul și debitorul care este 
societate comercială ajung la un acord cu 
privire la evaluatorul care urmează să fie 
numit;
(b) evaluarea este efectuată de un 
evaluator independent;
(c) evaluarea este corectă și realistă;
(d) evaluarea este efectuată în mod expres 
în scopul valorificării garanției reale după 
producerea evenimentului care determină 
executarea;
(e) debitorul care este societate 
comercială are dreptul de a contesta 
evaluarea înaintea unei instanțe 
judecătorești, în conformitate cu 
articolul 29.
5. În sensul literei (a), în cazul în care 
părțile nu reușesc să ajungă la un acord 
cu privire la numirea unui evaluator în 
scopul valorificării garanțiilor reale 
menționate la alineatul (2), evaluatorul 
este numit printr-o hotărâre a unei 
instanțe judecătorești, în conformitate cu 
legislația națională a statului membru în 
care este stabilit sau în care își are 
domiciliul debitorul care este societate 
comercială.

Or. en

Amendamentul 449
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25 eliminat
Licitație publică
1. Statele membre se asigură că lichidarea 
garanțiilor reale prin intermediul licitației 
publice se desfășoară în conformitate cu 
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următoarele elemente:
(a) creditorul a anunțat public ora și locul 
licitației publice cu cel puțin 10 zile 
înainte ca aceasta să aibă loc;
(b) creditorul a depus eforturi rezonabile 
pentru a atrage un număr cât mai mare 
de cumpărători potențiali;
(c) creditorul a notificat licitația publică 
debitorului care este societate comercială 
și oricare parte terță care are interese în 
activ sau un drept asupra activului, 
indicând inclusiv ora și locul licitației, iar 
această notificare a avut loc cu cel puțin 
10 zile înainte de licitația publică;
(d) înainte de licitația publică s-a efectuat 
o evaluare a activului;
(e) prețul de rezervă al activului este mai 
mare sau egal cu cuantumul stabilit prin 
evaluare înainte de licitația publică;
(f) activul poate fi vândut cu o reducere 
de maximum 20 % a cuantumului stabilit 
la evaluare, dacă se îndeplinesc ambele 
condiții următoare:
(i) niciun cumpărător nu a depus la 
licitația publică o ofertă conformă 
cerințelor prevăzute la literele (e) și (f);
(ii) există un pericol iminent de 
deteriorare a activului.
2. În cazul în care activul nu a fost vândut 
prin licitație publică, statele membre pot 
prevedea valorificarea garanției reale prin 
vânzare privată.
3. În cazul în care un stat membru 
prevede o a doua licitație publică, se 
aplică literele (a)-(e) de la alineatul (1), 
dar activul poate fi vândut cu o reducere 
suplimentară, astfel cum este stabilită de 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 450



PE645.006v01-00 154/166 AM\1195240RO.docx

RO

Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26 eliminat
Vânzare privată
1. Statele membre se asigură că lichidarea 
garanțiilor reale prin intermediul vânzării 
private se desfășoară în conformitate cu 
următoarele elemente:
(a) creditorul a depus eforturi rezonabile, 
inclusiv prin publicitate corespunzătoare, 
pentru a atrage cumpărătorii potențiali;
(b) creditorul a notificat debitorului care 
este societate comercială și oricărei părți 
terțe relevante care are interese în activ 
sau are un drept asupra acestuia, intenția 
sa de a vinde activul, iar notificarea a 
avut loc cu cel puțin 10 zile înainte de a 
oferi activul spre vânzare;
(c) înainte de vânzarea privată s-a 
efectuat o evaluare a activelor și/sau a 
avut loc o licitație publică în conformitate 
cu articolul 25 alineatul (1) litera (c);
(d) prețul orientativ al activului este mai 
mare sau egal cu cuantumul stabilit prin 
evaluarea menționată la litera (c) în 
momentul în care activul este pus în 
vânzare privată;
(e) activul poate fi vândut cu o reducere 
de maximum 20 % din valoarea sa, dacă 
se îndeplinesc ambele condiții următoare:
(i) niciun cumpărător nu a depus o ofertă 
conformă cerințelor prevăzute la literele 
(d) și (e) în termen de 30 de zile;
(ii) există un pericol iminent de 
deteriorare a activului.
2. În cazul în care activul nu a fost vândut 
prin vânzare privată în termen de 30 de 
zile de la punerea sa în vânzare, statele 
membre se asigură că creditorul face 
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publicitate vânzării timp de încă cel puțin 
30 de zile înainte de a încheia orice 
vânzare.
3. În cazul în care un stat membru 
prevede o a doua tentativă de vânzare 
privată, se aplică literele (a)-(d) de la 
alineatul (1), dar activul poate fi vândut 
cu o reducere suplimentară, astfel cum 
este stabilită de statele membre.

Or. en

Amendamentul 451
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 eliminat
Drepturi de garanție concurente
Statele membre prevăd că ordinea de 
prioritate a drepturilor de garanție 
concurente asupra aceleiași garanții reale 
nu este afectată de executarea unuia 
dintre aceste drepturi prin intermediul 
dispozițiilor naționale de transpunere a 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 452
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 eliminat
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Dreptul de a contesta executarea
Statele membre se asigură că debitorul 
care este societate comercială are dreptul 
de a contesta recurgerea la acest 
mecanism de executare extrajudiciară 
accelerată a garanțiilor reale înaintea 
unei instanțe naționale în cazul în care 
vânzarea activelor constituite ca garanții 
reale nu a fost efectuată în conformitate 
cu dispozițiile naționale de transpunere a 
articolului 24 alineatul (3) și a articolelor 
25 și 26 sau în cazul în care evaluarea 
activelor nu a fost efectuată în 
conformitate cu dispozițiile naționale de 
transpunere a articolului 24 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 453
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 eliminat
Restituirea sumei excedentare
Statele membre se asigură că creditorul 
este obligat să îi plătească debitorului 
care este societate comercială orice 
diferență pozitivă dintre suma restantă din 
contractul de credit garantat și veniturile 
obținute din vânzarea activului respectiv.

Or. en

Amendamentul 454
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30 eliminat
Regularizarea sumei restante
Fără a aduce atingere articolelor 19-23 
din Directiva (UE) 20XX/XX a 
Parlamentului European și a 
Consiliului41, în cazurile în care suma 
obținută după recurgerea la acest 
mecanism de executare extrajudiciară 
accelerată a garanțiilor reale este mai 
mică decât suma restantă din contractul 
de credit garantat statele membre pot să 
prevadă regularizarea tuturor datoriilor 
care derivă din contractul respectiv, în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă.
_________________
41 Directiva (UE) …/…. a Parlamentului 
European și a Consiliului privind cadrele 
de restructurare preventivă, a doua șansă 
și măsurile de sporire a eficienței 
procedurilor de restructurare, de 
insolvență și de remitere de datorie și de 
modificare a Directivei 2012/30/UE (JO L 
[…], […], p. […]).

Or. en

Amendamentul 455
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31 eliminat
Cesiunea către terți a contractelor de 
credit garantate
Statele membre se asigură că, în cazul în 
care un contract de credit garantat care 
prevede dreptul de a recurge la 



PE645.006v01-00 158/166 AM\1195240RO.docx

RO

executarea extrajudiciară accelerată a 
garanțiilor reale este cesionat de instituția 
de credit sau de o filială a acesteia unui 
terț, terțul în cauză dobândește dreptul de 
a recurge la acest mecanism de executare 
extrajudiciară accelerată a garanțiilor 
reale în cazul nerespectării de către un 
debitor care este societate comercială a 
obligațiilor de plată, în temeiul acelorași 
termene și condiții ca și instituția de 
credit.

Or. en

Amendamentul 456
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32 eliminat
Proceduri de restructurare și de 
insolvență
1. Prezenta directivă se aplică fără a 
aduce atingere Directivei (UE) 20XX/XX 
a Parlamentului European și al 
Consiliului42 .
2. Statele membre se asigură că, în cazul 
inițierii procedurilor de insolvență 
împotriva debitorului care este societate 
comercială, lichidarea garanției reale în 
temeiul legislației naționale de 
transpunere a prezentei directive 
beneficiază de suspendarea cererilor 
individuale de executare silită în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă.
_________________

42 Directiva (UE) …/…. a Parlamentului 
European și a Consiliului privind cadrele 
de restructurare preventivă, a doua șansă 
și măsurile de sporire a eficienței 
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procedurilor de restructurare, de 
insolvență și de remitere de datorie și de 
modificare a Directivei 2012/30/UE (JO L 
[…], […], p. […]).

Or. en

Amendamentul 457
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33 eliminat
Colectarea datelor
1. Statele membre și, în cazul instituțiilor 
de credit, autoritățile competente care 
supraveghează instituțiile de credit 
colectează anual informații de la creditori 
cu privire la numărul contractelor de 
credit garantate care sunt executate prin 
această executare extrajudiciară 
accelerată a garanțiilor reale și cu privire 
la termenele aplicabile acestei executări.
2. Statele membre și, în cazul instituțiilor 
de credit, autoritățile competente care 
supraveghează instituțiile de credit 
colectează anual de la creditori 
următoarele informații:
(a) numărul de proceduri desfășurate în 
temeiul dispozițiilor naționale de 
transpunere a prezentei directive, inițiate, 
în curs de desfășurare și finalizate, 
inclusiv:
(i) numărul de proceduri privind bunuri 
mobile,
(ii) numărul de proceduri privind bunuri 
imobile,
(b) durata procedurilor, de la notificare și 
până la regularizare, clasificate în funcție 
de mijlocul de valorificare (vânzare 
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publică, vânzare privată sau aproprierea 
activului);
(c) costurile medii ale fiecărei proceduri, 
în EUR;
(d) ratele de regularizare.
3. Statele membre centralizează datele 
menționate la alineatul (2) și elaborează 
statistici bazate pe datele agregate pentru 
întregul an calendaristic începând cu 
DATA DE [OP: A se introduce data de 1 
ianuarie a anului următor adoptării 
prezentului act].
4. Statisticile menționate la primul 
paragraf sunt comunicate Comisiei anual 
până la data de 31 martie a anului 
calendaristic care urmează anului în 
legătură cu care s-au cules datele.

Or. en

Amendamentul 458
Engin Eroglu, Monica Semedo

Propunere de directivă
Articolul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34 eliminat
Modificarea contractului de credit
Fără a aduce atingere obligațiilor de 
informare a consumatorilor prevăzute de 
Directiva 2014/17/UE, de Directiva 
2008/48/CE și de Directiva 93/13/CEE, 
statele membre se asigură că, înainte de a 
modifica termenele și condițiile 
contractului de credit, fie prin acord, fie 
în temeiul legii, creditorul comunică 
următoarele informații consumatorului:
(a) o descriere clară și cuprinzătoare a 
modificărilor propuse;
(b) termenul de punere în aplicare a 
modificărilor respective;
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(c) motivele care pot fi invocate de 
consumator pentru a depune o plângere 
cu privire la aceste modificări;
(d) intervalul în care poate fi depusă 
această plângere;
(e) numele și adresa autorității 
competente la care se poate depune 
plângerea menționată mai sus.

Or. en

Justificare

Ar trebui eliminate, întrucât obligațiile ar fi aplicabile chiar și în cazul unor modificări mici, 
nesemnificative sau neimportante. În plus, obligațiile creditorilor de transparență/informare 
față de clienți înainte și chiar în timpul contractului de credit sunt deja reglementate suficient 
în alte acte legislative mai specifice (de exemplu, Directiva 2008/48/CE, Directiva 
2014/17/UE, Directiva 93/13/CEE). De fapt, textul propus ar impune creditorilor sarcini 
excesive și inutile.

Amendamentul 459
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 34 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere obligațiilor de 
informare a consumatorilor prevăzute de 
Directiva 2014/17/UE, de Directiva 
2008/48/CE și de Directiva 93/13/CEE, 
statele membre se asigură că, înainte de a 
modifica termenele și condițiile 
contractului de credit, fie prin acord, fie în 
temeiul legii, creditorul comunică 
următoarele informații consumatorului:

Fără a aduce atingere obligațiilor de 
informare a consumatorilor prevăzute de 
Directiva 2014/17/UE, de Directiva 
2008/48/CE, de Directiva 93/13/CEE și 
obligațiilor prevăzute la articolul 2a din 
prezenta directivă, statele membre se 
asigură că, înainte de a modifica termenele 
și condițiile drepturilor creditorului în 
temeiul unui contract de credit sau ale 
contractului de credit în sine, fie prin 
acord, fie în temeiul legii, creditorul 
comunică următoarele informații 
consumatorului:

Or. en



PE645.006v01-00 162/166 AM\1195240RO.docx

RO

Amendamentul 460
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 34 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere obligațiilor de 
informare a consumatorilor prevăzute de 
Directiva 2014/17/UE, de Directiva 
2008/48/CE și de Directiva 93/13/CEE, 
statele membre se asigură că, înainte de a 
modifica termenele și condițiile 
contractului de credit, fie prin acord, fie în 
temeiul legii, creditorul comunică 
următoarele informații consumatorului:

Fără a aduce atingere obligațiilor de 
informare a consumatorilor prevăzute de 
Directiva 2014/17/UE, de Directiva 
2008/48/CE și de Directiva 93/13/CEE, 
statele membre se asigură că, înainte de a 
modifica substanțial termenele și condițiile 
contractului de credit, fie prin acord, fie în 
temeiul legii, creditorul comunică 
următoarele informații consumatorului:

Or. en

Justificare

Pentru a evita orice sarcină administrativă inutilă, cerințele în materie de informare sunt 
impuse numai în cazul unei modificări substanțiale a termenelor și condițiilor unui contract 
de credit.

Amendamentul 461
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 34 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere clară și cuprinzătoare a 
modificărilor propuse;

(a) o descriere clară și cuprinzătoare a 
modificărilor propuse, precum și a 
necesității consimțământului debitorului 
sau, după caz, a modificărilor introduse 
prin aplicarea legii;

Or. en

Amendamentul 462
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo
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Propunere de directivă
Articolul 34 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere clară și cuprinzătoare a 
modificărilor propuse;

(a) o descriere clară a modificărilor 
propuse;

Or. en

Justificare

Anunțurile scurte sunt mai ușor de înțeles pentru clienți decât cele lungi.

Amendamentul 463
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identitatea administratorului de 
credite;

(a) identitatea administratorului de 
credite și, după caz, a cumpărătorului de 
credite căruia i se furnizează serviciul;

Or. en

Amendamentul 464
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Propunere de directivă
Articolul 36 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comunicarea de informații persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și prelucrarea acestor date cu 
caracter personal, precum și orice altă 
prelucrare a datelor cu caracter personal în 
sensul prezentei directive se efectuează în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679 și cu Regulamentul (CE) 

Comunicarea de informații persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și prelucrarea acestor date cu 
caracter personal, precum și orice altă 
prelucrare a datelor cu caracter personal în 
sensul prezentei directive se efectuează în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679 și cu Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001. Colectarea datoriilor este un 
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nr. 45/2001. temei juridic pentru stocarea și 
prelucrarea datelor.

Or. en

Amendamentul 465
Matt Carthy

Propunere de directivă
Articolul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37 a
Ajutorul de stat ilegal

Comisia investighează dacă vânzarea 
anterioară a contractelor de credit 
efectuată de către instituții de credit 
publice sau parțial deținute de stat către 
cumpărătorii de credite care au beneficiat 
de avantaje fiscale speciale ar fi putut 
constitui un ajutor de stat ilegal.

Or. en

Amendamentul 466
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, Comisia 
efectuează o evaluare a prezentei directive 
și prezintă Parlamentului European, 
Consiliului și Comitetului Economic și 
Social European un raport privind 
principalele constatări.

1. La doi ani de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive, Comisia efectuează o 
evaluare a prezentei directive și prezintă 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Economic și Social European 
un raport privind principalele constatări.

Or. en
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Amendamentul 467
Matt Carthy

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Evaluarea impactului efectuată de 
Comisie înainte de propunerea de 
directivă nu a luat în considerare 
impactul directivei asupra drepturilor 
omului ale cetățenilor UE în temeiul 
Cartei drepturilor fundamentale. 
Transpunerea prezentei directive trebuie 
amânată până la elaborarea de către 
Comisie a unei noi evaluări care să țină 
seama de impactul prezentei directive 
asupra drepturilor cetățenilor UE 
prevăzute de cartă.

Or. en

Amendamentul 468
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Evaluarea analizează, printre 
altele, practicile de creditare 
neprudențiale ale creditorilor, punerea în 
aplicare a măsurilor de restructurare 
datorată dificultăților financiare 
prevăzute la articolul 12 și orice încălcare 
a drepturilor consumatorilor prin 
vânzarea de contracte de credit pe piața 
secundară. Aceasta acordă o atenție 
deosebită situației debitorilor vulnerabili, 
cum ar fi persoanele care aparțin unor 
grupuri cu venituri reduse.

Or. en
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