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Pozmeňujúci návrh 204
Matt Carthy

Návrh smernice
–

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta [návrh 
Komisie].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Veľké objemy nesplácaných 
úverov sú dôsledkom finančných ťažkostí 
miliónov občanov EÚ a nadmerne 
zadlžených domácností. Hlavnými 
príčinami tohto nadmerného súkromného 
zadlženia sú nezodpovedné pôžičky, 
bubliny na trhu s nehnuteľnosťami 
a nedostatok opatrení na včasnú 
identifikáciu ohrozených domácností. 
Finančné ťažkosti zadlžených domácností 
neohrozujú len stabilitu finančného 
systému, ale predovšetkým ide 
o individuálne ľudské tragédie, ktorým sa 
treba všetkými prostriedkami vyhnúť. 
Existujú dôkazy o nekalých praktikách 
správcov úverov, obťažovaní 
a zastrašovaní, a to aj od dlžníkov, ktorí 
hlásia nátlak na neúnosné splácanie. Toto 
odvetvie nie je primerane regulované vo 
všetkých členských štátoch a regulácia sa 
často ukazuje ako nedostatočná.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 206
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1b) Vymáhanie kolaterálu v prípade 
hypotekárnych úverov ovplyvňuje právo 
na pomoc pri bývaní a dôstojnú existenciu 
pre všetkých, ktorým chýbajú dostatočné 
zdroje, zakotvené v Charte základných 
práv EÚ, ako aj v ústavných právach 
súvisiacich s bývaním v mnohých 
členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 1 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1c) Zneužívanie na určitých trhoch si 
vyžaduje zavedenie etického kódexu 
s prísnymi pravidlami pre správcov úverov 
a nákupcov úverov, aby sa predišlo 
zavádzajúcim praktikám, obťažovaniu 
alebo porušovaniu práv spotrebiteľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
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Odôvodnenie 1 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1d) Na monitorovanie reakcie trhu na 
nový rámec je potrebná väčšia 
transparentnosť. Orgán EBA zriadi 
a vedie verejný register s dostupnými 
údajmi o prevádzkovateľoch a počte 
a množstve operácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Integrovaný finančný systém 
posilní odolnosť hospodárskej a menovej 
únie proti nepriaznivým otrasom tým, že 
uľahčí cezhraničné súkromné rozdelenie 
rizika, pričom zároveň zníži potrebu 
verejného rozdelenia rizika. V záujme 
dosiahnutia týchto cieľov by Únia mala 
dobudovať bankovú úniu a pokračovať 
v budovaní únie kapitálových trhov. Na 
dobudovanie bankovej únie je nevyhnutné 
riešiť vysoký objem nesplácaných úverov 
a ich možnú akumuláciu v budúcnosti, 
pretože to je nevyhnutné na zabezpečenie 
konkurencie v bankovom sektore, 
zachovanie finančnej stability 
a podporenie poskytovania úverov 
s cieľom vytvárať pracovné miesta 
a posilňovať rast v rámci Únie.

(2) Na dobudovanie bankovej únie je 
kľúčové riešiť vysoký objem nesplácaných 
úverov a ich možnú akumuláciu 
v budúcnosti, pretože to je nevyhnutné na 
zabezpečenie konkurencie v bankovom 
sektore a zachovanie finančnej stability.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Derk Jan Eppink



PE645.006v01-00 6/157 AM\1195240SK.docx

SK

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Integrovaný finančný systém 
posilní odolnosť hospodárskej a menovej 
únie proti nepriaznivým otrasom tým, že 
uľahčí cezhraničné súkromné rozdelenie 
rizika, pričom zároveň zníži potrebu 
verejného rozdelenia rizika. V záujme 
dosiahnutia týchto cieľov by Únia mala 
dobudovať bankovú úniu a pokračovať 
v budovaní únie kapitálových trhov. Na 
dobudovanie bankovej únie je nevyhnutné 
riešiť vysoký objem nesplácaných úverov 
a ich možnú akumuláciu v budúcnosti, 
pretože to je nevyhnutné na zabezpečenie 
konkurencie v bankovom sektore, 
zachovanie finančnej stability a podporenie 
poskytovania úverov s cieľom vytvárať 
pracovné miesta a posilňovať rast v rámci 
Únie.

(2) Integrovaný finančný systém 
posilní odolnosť hospodárskej a menovej 
únie proti nepriaznivým otrasom tým, že 
uľahčí cezhraničné súkromné rozdelenie 
rizika, pričom zároveň zníži potrebu 
verejného rozdelenia rizika. V záujme 
dosiahnutia týchto cieľov by Únia mala 
dobudovať bankovú úniu a pokračovať 
v budovaní únie kapitálových trhov. Na 
posilnenie bankovej únie je nevyhnutné 
riešiť vysoký objem nesplácaných úverov 
a ich možnú akumuláciu v budúcnosti 
prostredníctvom vyčistenia súvah bánk 
všetkými členskými štátmi ako takými 
pred dobudovaním bankovej únie, pretože 
to je nevyhnutné na zabezpečenie 
konkurencie v bankovom sektore, 
zachovanie finančnej stability a podporenie 
poskytovania úverov s cieľom vytvárať 
pracovné miesta a posilňovať rast v rámci 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Engin Eroglu, Olivier Chastel

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Integrovaný finančný systém 
posilní odolnosť hospodárskej a menovej 
únie proti nepriaznivým otrasom tým, že 
uľahčí cezhraničné súkromné rozdelenie 
rizika, pričom zároveň zníži potrebu 
verejného rozdelenia rizika. V záujme 
dosiahnutia týchto cieľov by Únia mala 
dobudovať bankovú úniu a pokračovať 
v budovaní únie kapitálových trhov. Na 

(2) Integrovaný finančný systém 
posilní odolnosť hospodárskej a menovej 
únie proti nepriaznivým otrasom tým, že 
uľahčí cezhraničné súkromné rozdelenie 
rizika, pričom zároveň zníži potrebu 
verejného rozdelenia rizika. V záujme 
dosiahnutia týchto cieľov by Únia mala 
dobudovať bankovú úniu a pokračovať 
v budovaní únie kapitálových trhov. Na 
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dobudovanie bankovej únie je nevyhnutné 
riešiť vysoký objem nesplácaných úverov 
a ich možnú akumuláciu v budúcnosti, 
pretože to je nevyhnutné na zabezpečenie 
konkurencie v bankovom sektore, 
zachovanie finančnej stability a podporenie 
poskytovania úverov s cieľom vytvárať 
pracovné miesta a posilňovať rast v rámci 
Únie.

posilnenie bankovej únie je nevyhnutné 
riešiť vysoký objem nesplácaných úverov 
a ich možnú akumuláciu v budúcnosti, 
pretože to je nevyhnutné na zabezpečenie 
konkurencie v bankovom sektore, 
zachovanie finančnej stability a podporenie 
poskytovania úverov s cieľom vytvárať 
pracovné miesta a posilňovať rast v rámci 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Markus Ferber

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V júli 2017 Rada vo svojom 
„Akčnom pláne riešenia nesplácaných 
úverov v Európe“25 vyzvala rôzne 
inštitúcie, aby prijali primerané opatrenia 
na ďalšie riešenie vysokého objemu 
nesplácaných úverov v Únii. V akčnom 
pláne sa stanovuje komplexný prístup, 
ktorý sa zameriava na kombináciu 
doplnkových politických opatrení v štyroch 
oblastiach: i) bankový dohľad a regulácia; 
ii) reforma rámcov reštrukturalizácie, 
platobnej neschopnosti a vymáhania dlhov; 
iii) rozvoj sekundárnych trhov pre 
ohrozené aktíva a iv) podpora 
reštrukturalizácie bankového systému. 
V týchto oblastiach by sa mali podniknúť 
kroky na vnútroštátnej úrovni a v prípade 
potreby aj na úrovni Únie. Komisia 
vyjadrila podobný zámer vo svojom 
„Oznámení o dobudovaní bankovej únie“ 
z 11. októbra 201726, v ktorom vyzvala na 
predloženie komplexného balíka na 
riešenie vysokého podielu nesplácaných 
úverov v rámci Únie.

(3) V júli 2017 Rada vo svojom 
„Akčnom pláne riešenia nesplácaných 
úverov v Európe“25 vyzvala rôzne 
inštitúcie, aby prijali primerané opatrenia 
na ďalšie riešenie vysokého objemu 
existujúcich nesplácaných úverov v Únii, 
aby sa predišlo hromadeniu nových 
nesplácaných úverov, ktoré by 
predstavovali riziká pre finančnú stabilitu. 
V akčnom pláne sa stanovuje komplexný 
prístup, ktorý sa zameriava na kombináciu 
doplnkových politických opatrení v štyroch 
oblastiach: i) bankový dohľad a regulácia; 
ii) reforma rámcov reštrukturalizácie, 
platobnej neschopnosti a vymáhania dlhov; 
iii) rozvoj sekundárnych trhov pre 
ohrozené aktíva a iv) podpora 
reštrukturalizácie bankového systému. 
V týchto oblastiach by sa mali podniknúť 
kroky na vnútroštátnej úrovni a v prípade 
potreby aj na úrovni Únie. Komisia 
vyjadrila podobný zámer vo svojom 
„Oznámení o dobudovaní bankovej únie“ 
z 11. októbra 201726, v ktorom vyzvala na 
predloženie komplexného balíka na 
riešenie vysokého podielu nesplácaných 
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úverov v rámci Únie.

_________________ _________________
25 11.7.2017, 
http://www.consilium.europa.eu/sk/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

25 11.7.2017, 
http://www.consilium.europa.eu/sk/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

26 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Rade, Európskej centrálnej banke, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov o dobudovaní 
bankovej únie, COM(2017) 592 final, 
11.10.2017.

26 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Rade, Európskej centrálnej banke, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov o dobudovaní 
bankovej únie, COM(2017) 592 final, 
11.10.2017.

Or. en

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

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V júli 2017 Rada vo svojom 
„Akčnom pláne riešenia nesplácaných 
úverov v Európe“25 vyzvala rôzne 
inštitúcie, aby prijali primerané opatrenia 
na ďalšie riešenie vysokého objemu 
nesplácaných úverov v Únii. V akčnom 
pláne sa stanovuje komplexný prístup, 
ktorý sa zameriava na kombináciu 
doplnkových politických opatrení v štyroch 
oblastiach: i) bankový dohľad a regulácia; 
ii) reforma rámcov reštrukturalizácie, 
platobnej neschopnosti a vymáhania dlhov; 
iii) rozvoj sekundárnych trhov pre 
ohrozené aktíva a iv) podpora 
reštrukturalizácie bankového systému. 
V týchto oblastiach by sa mali podniknúť 
kroky na vnútroštátnej úrovni a v prípade 
potreby aj na úrovni Únie. Komisia 
vyjadrila podobný zámer vo svojom 
„Oznámení o dobudovaní bankovej únie“ 
z 11. októbra 201726, v ktorom vyzvala na 
predloženie komplexného balíka na 
riešenie vysokého podielu nesplácaných 

(3) V júli 2017 Rada vo svojom 
„Akčnom pláne riešenia nesplácaných 
úverov v Európe“25 vyzvala rôzne 
inštitúcie, aby prijali primerané opatrenia 
na ďalšie riešenie vysokého objemu 
nesplácaných úverov v Únii a aby 
v budúcnosti zabránili dlhodobému 
zvyšovaniu objemu nesplácaných úverov. 
V akčnom pláne sa stanovuje komplexný 
prístup, ktorý sa zameriava na kombináciu 
doplnkových politických opatrení v štyroch 
oblastiach: i) bankový dohľad a regulácia; 
ii) reforma rámcov reštrukturalizácie, 
platobnej neschopnosti a vymáhania dlhov; 
iii) rozvoj sekundárnych trhov pre 
ohrozené aktíva a iv) podpora 
reštrukturalizácie bankového systému. 
V týchto oblastiach by sa mali podniknúť 
kroky na vnútroštátnej úrovni a v prípade 
potreby aj na úrovni Únie. Komisia 
vyjadrila podobný zámer vo svojom 
„Oznámení o dobudovaní bankovej únie“ 
z 11. októbra 201726, v ktorom vyzvala na 
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úverov v rámci Únie. predloženie komplexného balíka na 
riešenie vysokého podielu nesplácaných 
úverov v rámci Únie.

_________________ _________________
25 11.7.2017, 
http://www.consilium.europa.eu/sk/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

25 11.7.2017, 
http://www.consilium.europa.eu/sk/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

26 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Rade, Európskej centrálnej banke, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov o dobudovaní 
bankovej únie, COM(2017) 592 final, 
11.10.2017.

26 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Rade, Európskej centrálnej banke, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov o dobudovaní 
bankovej únie, COM(2017) 592 final, 
11.10.2017.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) S cieľom zabrániť vzniku 
systémových rizík spojených 
s nesplácanými úvermi Európsky výbor 
pre systémové riziká vypracuje v procese 
vývoja makroprudenciálnych prístupov 
vhodné makroprudenciálne normy 
a dohľad nad ostatnými finančnými 
inštitúciami zapojenými do sekundárneho 
trhu s nesplácanými úvermi. Týmito 
regulačnými opatreniami sa zabezpečí, 
aby boli tieto inštitúcie povinné spĺňať 
rovnaké normy ako banky, a to aj vo 
vzťahu k prudenciálnym požiadavkám, 
požiadavkám na zverejňovanie 
a spravodlivému zaobchádzaniu 
s dlžníkmi. Tieto inštitúcie sú takisto 
viazané všetkými príslušnými 
vnútroštátnymi požiadavkami 
a požiadavkami EÚ na ochranu 
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spotrebiteľa, ktoré sa môžu uplatňovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Matt Carthy

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Úverové inštitúcie budú povinné 
vyčleniť dostatočné zdroje, keď sa 
z novovzniknutých úverov stanú 
nesplácané úvery, ktoré by mohli 
predstavovať primerané stimuly na riešenie 
nesplácaných úverov v počiatočnom štádiu 
a ktoré by mali zabrániť ich nadmernej 
akumulácii. Efektívnejšie mechanizmy 
vymáhania v prípade zabezpečených 
úverov by úverovým inštitúciám umožnili 
vymáhať nesplácané úvery na základe 
primeraných záruk pre dlžníkov, keď sa 
úvery stanú nesplácanými. Napriek tomu, 
ak by objem nesplácaných úverov príliš 
vzrástol, k čomu v súčasnosti došlo 
v prípade niektorých úverových inštitúcií 
a niektorých členských štátov, úverové 
inštitúcie by mali byť schopné predať ich 
iným subjektom na efektívnych, 
konkurencieschopných a transparentných 
sekundárnych trhoch. Pri tom ich budú 
riadiť príslušné orgány úverových 
inštitúcií, a to na základe svojich 
existujúcich právomocí špecifických pre 
banky, tzv. druhého piliera, podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 575/201327. Ak sa nesplácané 
úvery stanú závažným a rozsiahlym 
problémom, členské štáty zriadia 
vnútroštátne správcovské spoločnosti alebo 
prijmú iné alternatívne opatrenia v rámci 
súčasných pravidiel štátnej pomoci 
a riešenia krízových situácií bánk.

(5) Úverové inštitúcie budú povinné 
vyčleniť dostatočné zdroje, keď sa 
z novovzniknutých úverov stanú 
nesplácané úvery, ktoré by mohli 
predstavovať primerané stimuly na riešenie 
nesplácaných úverov v počiatočnom štádiu 
a ktoré by mali zabrániť ich nadmernej 
akumulácii. Efektívnejšie mechanizmy 
vymáhania v prípade zabezpečených 
úverov by úverovým inštitúciám umožnili 
vymáhať nesplácané úvery na základe 
primeraných záruk pre dlžníkov, keď sa 
úvery stanú nesplácanými, vrátane právnej 
ochrany pred vysťahovaním z hlavného 
sídla dlžníka. Napriek tomu, ak by objem 
nesplácaných úverov príliš vzrástol, 
k čomu v súčasnosti došlo v prípade 
niektorých úverových inštitúcií 
a niektorých členských štátov, úverové 
inštitúcie by mali byť motivované 
prepracovať sa v jednotlivých prípadoch 
cez nesplácané úvery. V tejto smernici nie 
je vyjadrené uprednostňovanie určitých 
nástrojov na znižovanie objemu 
nesplácaných úverov pred inými 
nástrojmi a kombinácia nástrojov alebo 
stratégie na znižovanie stimulov pre danú 
úverovú inštitúciu patrí do zodpovednosti 
jej vedenia a je vybratá podľa jeho 
uváženia. Pri tom ich budú riadiť príslušné 
orgány úverových inštitúcií, a to na základe 
svojich existujúcich právomocí 
špecifických pre banky, tzv. druhého 
piliera, podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/201327. Ak 
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sa nesplácané úvery stanú závažným 
a rozsiahlym problémom, členské štáty 
zriadia vnútroštátne správcovské 
spoločnosti alebo prijmú iné alternatívne 
opatrenia v rámci súčasných pravidiel 
štátnej pomoci a riešenia krízových situácií 
bánk.

_________________ _________________
27 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 
o prudenciálnych požiadavkách na úverové 
inštitúcie a investičné spoločnosti 
a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. 
v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 
o prudenciálnych požiadavkách na úverové 
inštitúcie a investičné spoločnosti 
a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. 
v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Úverové inštitúcie budú povinné 
vyčleniť dostatočné zdroje, keď sa 
z novovzniknutých úverov stanú 
nesplácané úvery, ktoré by mohli 
predstavovať primerané stimuly na riešenie 
nesplácaných úverov v počiatočnom štádiu 
a ktoré by mali zabrániť ich nadmernej 
akumulácii. Efektívnejšie mechanizmy 
vymáhania v prípade zabezpečených 
úverov by úverovým inštitúciám umožnili 
vymáhať nesplácané úvery na základe 
primeraných záruk pre dlžníkov, keď sa 
úvery stanú nesplácanými. Napriek tomu, 
ak by objem nesplácaných úverov príliš 
vzrástol, k čomu v súčasnosti došlo 
v prípade niektorých úverových inštitúcií 
a niektorých členských štátov, úverové 
inštitúcie by mali byť schopné predať ich 
iným subjektom na efektívnych, 
konkurencieschopných a transparentných 

(5) Úverové inštitúcie budú povinné 
vyčleniť dostatočné zdroje, keď sa 
z novovzniknutých úverov stanú 
nesplácané úvery, ktoré by mohli 
predstavovať primerané stimuly na riešenie 
nesplácaných úverov v počiatočnom štádiu 
a ktoré by mali zabrániť ich nadmernej 
akumulácii. Efektívnejšie mechanizmy 
v prípade zabezpečených úverov by 
úverovým inštitúciám umožnili zaviesť 
holistickú stratégiu, ktorá chráni 
problémových dlžníkov a zabezpečuje 
udržateľnosť bankového systému na 
základe pevných a účinných záruk pre 
spotrebiteľov, keď sa úvery stanú 
nesplácanými. Napriek tomu, ak by objem 
nesplácaných úverov príliš vzrástol, 
k čomu v súčasnosti došlo v prípade 
niektorých úverových inštitúcií 
a niektorých členských štátov, úverové 
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sekundárnych trhoch. Pri tom ich budú 
riadiť príslušné orgány úverových 
inštitúcií, a to na základe svojich 
existujúcich právomocí špecifických pre 
banky, tzv. druhého piliera, podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 575/201327. Ak sa 
nesplácané úvery stanú závažným 
a rozsiahlym problémom, členské štáty 
zriadia vnútroštátne správcovské 
spoločnosti alebo prijmú iné alternatívne 
opatrenia v rámci súčasných pravidiel 
štátnej pomoci a riešenia krízových situácií 
bánk.

inštitúcie ich nesmú predať ani prevádzať 
na tretie strany vykonávajúce úverové 
dohody uzatvorené so spotrebiteľmi. Ak 
sa nesplácané úvery stanú závažným 
a rozsiahlym problémom, členské štáty 
zriadia vnútroštátne správcovské 
spoločnosti alebo prijmú iné alternatívne 
opatrenia v rámci súčasných pravidiel 
štátnej pomoci a riešenia krízových situácií 
bánk.

_________________
27 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 
o prudenciálnych požiadavkách na úverové 
inštitúcie a investičné spoločnosti 
a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. 
v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Matt Carthy

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Táto smernica by mala úverovým 
inštitúciám umožniť lepšie riešiť úvery, 
keď sa stanú nesplácanými, a to 
zlepšením podmienok pre vymáhanie 
kolaterálu použitého na zabezpečenie 
úveru alebo pre predaj úveru tretím 
stranám. Zavedením zrýchleného 
vymáhania kolaterálu ako rýchleho 
mechanizmu na vymáhanie hodnoty 
kolaterálu by sa znížili náklady na 
riešenie nesplácaných úverov, a tým by sa 
podporili úverové inštitúcie, ako aj 
nákupcovia nesplácaných úverov pri 
vymáhaní hodnoty kolaterálu. Ak úverové 

vypúšťa sa
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inštitúcie okrem toho čelia rozsiahlemu 
vytváraniu nesplácaných úverov 
a nedostatku zamestnancov alebo 
odborných znalostí na ich riadne 
spravovanie, jedným uskutočniteľným 
riešením by bolo buď externé 
zabezpečenie spravovania uvedených 
úverov špecializovaným správcom úverov 
alebo prevod zmluvy o úvere na nákupcu 
úveru, ktorý má potrebný záujem 
podstupovať riziká a odborné znalosti na 
spravovanie úveru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Táto smernica by mala úverovým 
inštitúciám umožniť lepšie riešiť úvery, 
keď sa stanú nesplácanými, a to 
zlepšením podmienok pre vymáhanie 
kolaterálu použitého na zabezpečenie 
úveru alebo pre predaj úveru tretím 
stranám. Zavedením zrýchleného 
vymáhania kolaterálu ako rýchleho 
mechanizmu na vymáhanie hodnoty 
kolaterálu by sa znížili náklady na 
riešenie nesplácaných úverov, a tým by sa 
podporili úverové inštitúcie, ako aj 
nákupcovia nesplácaných úverov pri 
vymáhaní hodnoty kolaterálu. Ak úverové 
inštitúcie okrem toho čelia rozsiahlemu 
vytváraniu nesplácaných úverov 
a nedostatku zamestnancov alebo 
odborných znalostí na ich riadne 
spravovanie, jedným uskutočniteľným 
riešením by bolo buď externé 
zabezpečenie spravovania uvedených 
úverov špecializovaným správcom úverov 
alebo prevod zmluvy o úvere na nákupcu 

vypúšťa sa
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úveru, ktorý má potrebný záujem 
podstupovať riziká a odborné znalosti na 
spravovanie úveru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Tieto dve riešenia, ktorými by 
úverové inštitúcie mali riešiť nesplácané 
úvery, uvedené v tejto smernici sa 
navzájom posilňujú. Hodnota 
nesplácaných úverov sa zvyšuje 
v dôsledku kratšieho času potrebného na 
vymáhanie a zvýšenej miery návratnosti 
očakávanej pri zrýchlenom mimosúdnom 
vymáhaní kolaterálu. Tým by sa zasa 
zvýšili ponukové ceny pri transakciách 
s nesplácanými úvermi. Ďalším prínosom 
je to, že predaj nesplácaných úverov bude 
menej komplikovaný, ak je úver 
zabezpečený kolaterálom. Je to z dôvodu 
jednoduchšieho určenia ceny v prípade 
nesplácaného úveru zabezpečeného 
kolaterálom než v prípade 
nezabezpečeného úveru pri transakciách 
na sekundárnom trhu, pretože hodnota 
kolaterálu stanovuje minimálnu hodnotu 
nesplácaného úveru. Na likvidnejšom 
a lepšie fungujúcom sekundárom trhu 
s nesplácanými úvermi, na ktorom by 
investori prejavili väčší záujem 
o nesplácané úvery zahŕňajúce aspekt 
zrýchleného vymáhania, by boli ďalšie 
stimuly, ktoré by mohli využiť úverové 
inštitúcie, a to zrýchlené mimosúdne 
vymáhanie kolaterálu v čase vzniku 
nových úverov. Harmonizáciou 
dosiahnutou touto smernicou by sa okrem 
toho posilnil vývoj investorov 

vypúšťa sa
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nesplácaných úverov v celej Únii, čím by 
sa ďalej zlepšila likvidita trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Táto smernica by mala posilniť 
vývoj na sekundárnych trhoch 
s nesplácanými úvermi v rámci Únie, a to 
odstránením prekážok pre prevod 
nesplácaných úverov úverovými 
inštitúciami na neúverové inštitúcie pri 
súčasnom zachovaní práv spotrebiteľov. 
Akékoľvek navrhované opatrenie by malo 
zároveň zjednodušiť a harmonizovať 
požiadavky na povolenie pre správcov 
úverov. Touto smernicou by sa mal preto 
zriadiť rámec Únie pre nákupcov aj 
správcov zmlúv o úvere vydaných 
úverovými inštitúciami.

(9) Táto smernica by mala regulovať 
vývoj na sekundárnych trhoch 
s nesplácanými úvermi v rámci Únie, a to 
tým, že bude predstavovať záruky 
a minimálne požiadavky pre prevod 
nesplácaných úverov úverovými 
inštitúciami na neúverové inštitúcie pri 
súčasnom zachovaní práv spotrebiteľov. 
Akékoľvek navrhované opatrenie by malo 
zároveň zjednodušiť a harmonizovať 
požiadavky na povolenie pre správcov 
úverov. Touto smernicou by sa mal preto 
zriadiť rámec Únie pre nákupcov aj 
správcov zmlúv o úvere vydaných 
úverovými inštitúciami, pričom správcovia 
úverov by mali získať povolenie a mali by 
podliehať dohľadu členského štátu, 
v ktorom pôsobia; táto smernica ďalej 
umožňuje členským štátom podrobiť 
správcov úverov a nákupcov úverov 
prísnejším požiadavkám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Matt Carthy

Návrh smernice
Odôvodnenie 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Táto smernica by mala posilniť 
vývoj na sekundárnych trhoch 
s nesplácanými úvermi v rámci Únie, a to 
odstránením prekážok pre prevod 
nesplácaných úverov úverovými 
inštitúciami na neúverové inštitúcie pri 
súčasnom zachovaní práv spotrebiteľov. 
Akékoľvek navrhované opatrenie by malo 
zároveň zjednodušiť a harmonizovať 
požiadavky na povolenie pre správcov 
úverov. Touto smernicou by sa mal preto 
zriadiť rámec Únie pre nákupcov aj 
správcov zmlúv o úvere vydaných 
úverovými inštitúciami.

(9) Táto smernica by mala posilniť 
vývoj na sekundárnych trhoch 
s nesplácanými úvermi v rámci Únie, a to 
odstránením prekážok pre prevod 
nesplácaných úverov úverovými 
inštitúciami na neúverové inštitúcie pri 
súčasnom zachovaní práv spotrebiteľov, 
najmä právnej ochrany pre držiteľov 
hypoték pred vysťahovaním z hlavného 
sídla dlžníka. Akékoľvek navrhované 
opatrenie by malo zároveň zjednodušiť 
a harmonizovať požiadavky na povolenie 
pre správcov úverov. Touto smernicou by 
sa mal preto zriadiť rámec Únie pre 
nákupcov aj správcov zmlúv o úvere 
vydaných úverovými inštitúciami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Táto smernica by mala posilniť 
vývoj na sekundárnych trhoch 
s nesplácanými úvermi v rámci Únie, a to 
odstránením prekážok pre prevod 
nesplácaných úverov úverovými 
inštitúciami na neúverové inštitúcie pri 
súčasnom zachovaní práv spotrebiteľov. 
Akékoľvek navrhované opatrenie by malo 
zároveň zjednodušiť a harmonizovať 
požiadavky na povolenie pre správcov 
úverov. Touto smernicou by sa mal preto 
zriadiť rámec Únie pre nákupcov aj 
správcov zmlúv o úvere vydaných 
úverovými inštitúciami.

(9) Táto smernica by sa mala zamerať 
na reguláciu existujúcich sekundárnych 
trhov s nesplácanými úvermi v rámci Únie, 
a to zachovaním práv spotrebiteľov. 
Akékoľvek navrhované opatrenie by malo 
zároveň zjednodušiť a harmonizovať 
požiadavky na povolenie pre správcov 
úverov. Touto smernicou by sa mal preto 
zriadiť rámec Únie pre úverové inštitúcie, 
nákupcov úverov, správcov úverov 
a poskytovateľov úverových služieb.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 223
Frances Fitzgerald

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Táto smernica by mala posilniť 
vývoj na sekundárnych trhoch 
s nesplácanými úvermi v rámci Únie, a to 
odstránením prekážok pre prevod 
nesplácaných úverov úverovými 
inštitúciami na neúverové inštitúcie pri 
súčasnom zachovaní práv spotrebiteľov. 
Akékoľvek navrhované opatrenie by malo 
zároveň zjednodušiť a harmonizovať 
požiadavky na povolenie pre správcov 
úverov. Touto smernicou by sa mal preto 
zriadiť rámec Únie pre nákupcov aj 
správcov zmlúv o úvere vydaných 
úverovými inštitúciami.

(9) Táto smernica by mala posilniť 
vývoj na sekundárnych trhoch 
s nesplácanými úvermi v rámci Únie, a to 
odstránením prekážok pre prevod 
nesplácaných úverov úverovými 
inštitúciami na neúverové inštitúcie pri 
súčasnom zabezpečení vysokej úrovne 
ochrany spotrebiteľov a zachovaní práv 
spotrebiteľov. Akékoľvek navrhované 
opatrenie by malo zároveň zjednodušiť 
a harmonizovať požiadavky na povolenie 
pre správcov úverov. Touto smernicou by 
sa mal preto zriadiť rámec Únie pre 
nákupcov aj správcov zmlúv o úvere 
vydaných úverovými inštitúciami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Ostatné finančné inštitúcie 
pôsobiace na sekundárnom trhu by 
v usmerneniach orgánu EBA 
k nedoplatkom a zabaveniu 
a v záverečných usmerneniach EBA 
o riadení problémových expozícií 
a expozícií s odloženou platnosťou mali 
zohľadniť záujmy spotrebiteľov 
a dodržiavať všetky príslušné vnútroštátne 
požiadavky a požiadavky EÚ týkajúce sa 



PE645.006v01-00 18/157 AM\1195240SK.docx

SK

ochrany spotrebiteľa vrátane požiadaviek 
stanovených v článku 28 smernice 
2014/17/EÚ1a.
_________________
1a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 
o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov 
týkajúcich sa nehnuteľností určených na 
bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES 
a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) 
č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, 
s. 34 – 85).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9b) Opatrenia týkajúce sa odkladu 
splátok by mali byť zamerané na návrat 
dlžníka do udržateľného stavu splácania 
so zreteľom na spravodlivé zaobchádzanie 
so spotrebiteľom a všetky príslušné 
vnútroštátne požiadavky a požiadavky EÚ 
na ochranu spotrebiteľa, ktoré sa môžu 
uplatňovať. Pri rozhodovaní o tom, ktoré 
kroky alebo opatrenia týkajúce sa odkladu 
splátok sa majú prijať, by úverové 
inštitúcie v usmerneniach orgánu EBA 
k nedoplatkom a zabaveniu a v 
záverečných usmerneniach EBA o riadení 
problémových expozícií a expozícií 
s odloženou platnosťou mali zohľadniť 
záujmy spotrebiteľov a dodržiavať všetky 
požiadavky týkajúce sa ochrany 
spotrebiteľa vrátane požiadaviek 
stanovených v článku 28 smernice 
2014/17/EÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 226
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Odôvodnenie 9 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9c) Opatrenia týkajúce sa odkladu 
splátok môžu zahŕňať nasledujúce úľavy 
pre spotrebiteľa:
a) úplné alebo čiastočné refinancovanie 
zmluvy o úvere;
b) úpravu predchádzajúcich podmienok 
zmluvy o úvere, ktoré môžu okrem iného 
zahŕňať:
i) predĺženie lehoty splatnosti hypotéky;
ii) zmenu typu hypotéky (napríklad zmena 
typu hypotéky z kapitálovej a úrokovej 
hypotéky iba na úrokovú hypotéku);
iii) odloženie platby celej splátky alebo jej 
časti na určité obdobie;
iv) zmena úrokovej sadzby na určitú 
hranicu;
v) ponuka platobných prázdnin.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Matt Carthy

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V súčasnosti však nákupcovia 
úverov a správcovia úverov nemôžu 
využívať výhody vnútorného trhu 
z dôvodu prekážok, ktoré spôsobujú rôzne 
vnútroštátne právne predpisy v dôsledku 

vypúšťa sa
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chýbajúceho osobitného a uceleného 
režimu regulácie a dohľadu. Členské štáty 
majú veľmi odlišné pravidlá, pokiaľ ide 
o to, ako môžu neúverové inštitúcie získať 
zmluvy o úvere od úverových inštitúcií. 
Neúverové inštitúcie, ktoré nakupujú úver 
vydaný úverovými inštitúciami, nie sú 
v niektorých členských štátoch 
regulované, zatiaľ čo v iných členských 
štátoch musia spĺňať rôzne požiadavky, 
niekedy ide o požiadavku získať povolenie 
od úverovej inštitúcie. Tieto rozdiely 
v regulačných požiadavkách vyústili do 
značných prekážok pre zákonné 
cezhraničné nakupovanie úverov v Únii, 
hlavne zvýšením nákladov na 
dodržiavanie predpisov, ktorým čelili, keď 
sa snažili nakúpiť úverové portfóliá. 
V dôsledku toho pôsobia nákupcovia 
úverov v obmedzenom počte členských 
štátov, čo vyvolalo slabú hospodársku 
súťaž na vnútornom trhu, pretože počet 
zainteresovaných nákupcov úverov 
zostáva nízky. Viedlo to k neefektívnemu 
sekundárnemu trhu s nesplácanými 
úvermi. Okrem toho majú vnútorné trhy 
s nesplácanými úvermi v podstate 
tendenciu zostávať v malom objeme.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Bogdan Rzońca

Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Nesplácaná zmluva o úvere je 
expozícia, ktorá sa má klasifikovať ako 
problémová podľa článku 47a nariadenia 
(EÚ) 2019/630 zo 17. apríla 2019, ktorým 
sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, 
pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri 
problémových expozíciách.
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Or. en

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

Návrh smernice
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Na európskej úrovni v súčasnosti 
neexistujú spoločné minimálne normy na 
reguláciu úverových služieb. Okrem toho 
sa v súčasnosti nestanovujú žiadne 
spoločné normy na reguláciu činností 
spojených s vymáhaním dlhov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Na európskej úrovni v súčasnosti 
neexistujú spoločné minimálne normy na 
reguláciu úverových služieb. Okrem toho 
sa v súčasnosti nestanovujú žiadne 
spoločné normy na reguláciu činností 
spojených s vymáhaním dlhov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Nedostatočný konkurenčný tlak na 
trh s nákupmi úverov a na trh 
s činnosťami spravovania úverov 
spôsobuje, že spoločnosti, ktoré spravujú 
úvery, účtujú nákupcom úverov vysoké 
poplatky za svoje služby, čo vedie 
k nízkym cenám na sekundárnych trhoch 
s úvermi. Tým sa znižuje motivácia 
úverových inštitúcií zbavovať sa svojich 
nesplácaných úverov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Derk Jan Eppink

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Preto je potrebné opatrenie na 
úrovni Únie s cieľom riešiť postavenie 
nákupcov úverov a správcov úverov vo 
vzťahu k úverom, ktoré pôvodne poskytli 
úverové inštitúcie. V tomto štádiu sa vo 
všeobecnosti nenavrhuje zahrnúť úvery 
pôvodne vydané neúverovými inštitúciami 
alebo vymáhanie dlhov, pretože pre takýto 
rozšírený rozsah pôsobnosti neexistujú 
dôkazy o makroekonomickom význame, 
nesprávne nastavených motivačných 
faktoroch alebo zle fungujúcich trhoch.

(16) Preto je potrebné opatrenie 
na úrovni Únie s cieľom riešiť postavenie 
nákupcov úverov a správcov úverov vo 
vzťahu k nesplácaným úverom, ktoré 
pôvodne poskytli úverové inštitúcie. Touto 
smernicou nie sú dotknuté ani 
vnútroštátne predpisy, ktoré ukladajú 
dodatočné požiadavky pre nákupcu úveru 
alebo správcu úveru, pokiaľ ide 
o opätovné prerokovanie podmienok 
podľa zmluvy o úvere. V tomto štádiu sa 
vo všeobecnosti nenavrhuje zahrnúť úvery 
pôvodne vydané neúverovými inštitúciami 
alebo vymáhanie dlhov, pretože pre takýto 
rozšírený rozsah pôsobnosti neexistujú 
dôkazy o makroekonomickom význame, 
nesprávne nastavených motivačných 
faktoroch alebo zle fungujúcich trhoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
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Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Preto je potrebné opatrenie na 
úrovni Únie s cieľom riešiť postavenie 
nákupcov úverov a správcov úverov vo 
vzťahu k úverom, ktoré pôvodne poskytli 
úverové inštitúcie. V tomto štádiu sa vo 
všeobecnosti nenavrhuje zahrnúť úvery 
pôvodne vydané neúverovými inštitúciami 
alebo vymáhanie dlhov, pretože pre takýto 
rozšírený rozsah pôsobnosti neexistujú 
dôkazy o makroekonomickom význame, 
nesprávne nastavených motivačných 
faktoroch alebo zle fungujúcich trhoch.

(16) Preto je potrebné opatrenie na 
úrovni Únie s cieľom riešiť ochranu 
dlžníkov, ako aj udržateľnosť bankového 
systému a postavenie nákupcov úverov 
a správcov úverov vo vzťahu k úverom, 
ktoré pôvodne poskytli úverové inštitúcie. 
V tomto štádiu sa vo všeobecnosti 
nenavrhuje zahrnúť úvery pôvodne vydané 
neúverovými inštitúciami alebo vymáhanie 
dlhov, pretože pre takýto rozšírený rozsah 
pôsobnosti neexistujú dôkazy 
o makroekonomickom význame, nesprávne 
nastavených motivačných faktoroch alebo 
zle fungujúcich trhoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh smernice
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Smernica sa rovnako nedotýka 
obmedzení vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch týkajúcich sa prevodu práv 
veriteľa podľa nesplácanej zmluvy 
o úvere alebo samotnej zmluvy o úvere, 
ktorá sa nevypovie v súlade 
s vnútroštátnym občianskym právom, 
takže ak sa vyžaduje prevod na subjekt 
mimo bankového systému, všetky sumy 
splatné podľa zmluvy o úvere sa stávajú 
okamžite splatnými. Týmto spôsobom 
budú existovať členské štáty, v ktorých 
nákup nesplácaných zmlúv o úvere, ktoré 
nie sú po termíne splatnosti, ktorých 
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platby meškajú menej ako 90 dní alebo 
ktoré nie sú vypovedané v súlade 
s vnútroštátnymi občianskymi právnymi 
predpismi neregulovanými veriteľmi, 
bude so zreteľom na vnútroštátne 
pravidlá naďalej obmedzený. Členské 
štáty môžu regulovať prevod splácaných 
zmlúv o úvere vrátane zavedenia 
požiadaviek rovnocenných požiadavkám 
podľa tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Totožné s odôvodnením 18 znenia Rady (7344/19 ADD 1), ako aj odôvodnením 16b 
neoficiálneho kompromisného znenia výboru ECON z marca 2019.

Pozmeňujúci návrh 235
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Na subjekty, ktoré sa zaoberajú 
činnosťami spravovania úverov, sa 
vzťahujú tie isté pravidlá, či už ide 
o špecializovaných správcov úverov, 
bankové inštitúcie, alebo nákupcov 
úverov. Mohlo by to byť priamym 
dôsledkom toho, že činnosti spravovania 
úverov podliehajú pravidlám smernice 
o trhoch s finančnými nástrojmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Odôvodnenie 17
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Aj keď účelom tejto smernice je 
posilniť kapacitu úverových inštitúcií pri 
riešení úverov, ktoré sa stali nesplácanými, 
alebo pri ktorých existuje riziko, že sa 
takými stanú, sekundárny trh s úvermi 
zahŕňa splácané aj nesplácané úvery 
Súčasné predaje na trhu zahŕňajú úverové 
portfóliá, ktoré sa skladajú z kombinácie 
splácaných, nedostatočne splácaných 
a nesplácaných úverov. Portfóliá zahŕňajú 
zabezpečené aj nezabezpečené úvery, ktoré 
dlhujú spotrebitelia alebo podniky. Ak sa 
pravidlá vymáhania úverov pre každý typ 
úveru alebo dlžníka odlišujú, boli by 
potrebné dodatočné náklady na vytvorenie 
balíkov uvedených úverových portfólií na 
predaj. Ustanovenia v tejto smernici, ktoré 
sa zameriavajú na vývoj na sekundárnom 
trhu, zahŕňajú splácané aj nesplácané 
úvery, a to s cieľom zabrániť situácii, aby 
tieto dodatočné náklady odradili investorov 
od účasti a aby viedli k roztrieštenosti tohto 
vznikajúceho trhu. Úverové inštitúcie budú 
mať prospech z využívania rozsiahlejšej 
investorskej základne a efektívnejších 
správcov úverov. Podobné výhody získajú 
správcovské spoločnosti, ktoré 
v niektorých členských štátoch pomáhajú 
pri uvádzaní na trh nesplácaných aj 
splácaných úverov pôvodne vydaných 
úverovými inštitúciami, ktoré boli 
vyriešené alebo reštrukturalizované, alebo 
inak odstránené zo súvah28.

(17) Aj keď účelom tejto smernice je 
chrániť práva spotrebiteľov a posilniť 
kapacitu úverových inštitúcií pri riešení 
úverov, ktoré sa stali nesplácanými, alebo 
pri ktorých existuje riziko, že sa takými 
stanú, sekundárny trh s úvermi zahŕňa 
splácané aj nesplácané úvery Súčasné 
predaje na trhu zahŕňajú úverové portfóliá, 
ktoré sa skladajú zo značne nedostatočne 
splácaných a nesplácaných úverov. 
Portfóliá zahŕňajú nezabezpečené úvery, 
ktoré dlhujú spotrebitelia alebo podniky. 
Ak sa pravidlá vymáhania úverov pre 
každý typ úveru alebo dlžníka odlišujú, 
boli by potrebné dodatočné náklady na 
vytvorenie balíkov uvedených úverových 
portfólií na predaj. Ustanovenia v tejto 
smernici, ktoré sa zameriavajú na vývoj na 
sekundárnom trhu, zahŕňajú nesplácané 
úvery, a to s cieľom zabrániť situácii, aby 
tieto dodatočné náklady viedli k sociálnej 
kríze a zároveň odradili investorov od 
účasti a aby viedli k roztrieštenosti tohto 
vznikajúceho trhu.

_________________
28 Pozri pracovný dokument útvarov 
Komisie SWD(2018) 72 o koncepcii 
správcovských spoločností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh smernice
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) S cieľom zaručiť dobre fungujúci 
vnútorný trh s úvermi a vysokú úroveň 
ochrany spotrebiteľov by členské štáty 
mali zabezpečiť dobrú povesť nákupcov 
úverov. Je to dôležité, aby sa zabránilo 
poškodeniu spotrebiteľov na tomto trhu, 
napríklad ak sa používajú hrozby alebo 
hanlivý jazyk, správanie alebo hrozby voči 
spotrebiteľom a ich rodinám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Derk Jan Eppink

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Význam, ktorý sa v právnych 
predpisoch Únie prikladá ochrane 
poskytovanej spotrebiteľom v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2014/17/EÚ 29, smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/48/ES30 
a smernici Rady 93/13/EHS31 znamená, že 
postúpenie práv veriteľa podľa zmluvy 
o úvere alebo podľa samotnej zmluvy na 
nákupcu úveru by nemalo nijako ovplyvniť 
úroveň ochrany, ktorú spotrebiteľom 
udeľuje právo Únie. Nákupcovia úverov 
a správcovia úverov by preto mali 
dodržiavať právo Únie platné pre 
pôvodnú zmluvu o úvere a spotrebiteľ by 
si mal zachovať rovnakú úroveň ochrany, 
ako sa stanovuje na základe práva Únie 
alebo ako určujú pravidlá Únie alebo 
vnútroštátne pravidlá týkajúce sa kolízie 
právnych poriadkov, a to bez ohľadu na 
právo platné pre nákupcov úverov alebo 

(18) Význam, ktorý sa v právnych 
predpisoch Únie prikladá ochrane 
poskytovanej spotrebiteľom v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2014/17/EÚ29, smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/48/ES30 
a smernici Rady 93/13/EHS31 znamená, že 
postúpenie úverových práv podľa zmluvy 
o úvere alebo podľa samotnej zmluvy na 
nákupcu úveru by nemalo nijako ovplyvniť 
úroveň ochrany, ktorú spotrebiteľom 
udeľuje právo Únie.
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správcov úverov.
_________________ _________________
29 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 
o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov 
týkajúcich sa nehnuteľností určených 
na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES 
a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) 
č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, 
s. 34).

29 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 
o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov 
týkajúcich sa nehnuteľností určených 
na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES 
a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) 
č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, 
s. 34).

30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 
o zmluvách o spotrebiteľskom úvere 
a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. 
v. EÚ L 60/34, 22.5.2008, s. 66).

30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 
o zmluvách o spotrebiteľskom úvere 
a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. 
v. EÚ L 60/34, 22.5.2008, s. 66).

31 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 
1993 o nekalých podmienkach 
v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 
95, 21.4.1993, s. 29).

31 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 
1993 o nekalých podmienkach 
v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 
95, 21.4.1993, s. 29).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Frances Fitzgerald

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Význam, ktorý sa v právnych 
predpisoch Únie prikladá ochrane 
poskytovanej spotrebiteľom v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2014/17/EÚ29, smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/48/ES30 
a smernici Rady 93/13/EHS31 znamená, že 
postúpenie práv veriteľa podľa zmluvy 
o úvere alebo podľa samotnej zmluvy na 
nákupcu úveru by nemalo nijako ovplyvniť 
úroveň ochrany, ktorú spotrebiteľom 
udeľuje právo Únie. Nákupcovia úverov 
a správcovia úverov by preto mali 
dodržiavať právo Únie platné pre pôvodnú 
zmluvu o úvere a spotrebiteľ by si mal 

(18) Význam, ktorý sa v právnych 
predpisoch Únie prikladá ochrane 
poskytovanej spotrebiteľom v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2014/17/EÚ29, smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/48/ES30 
a smernici Rady 93/13/EHS31 znamená, že 
postúpenie práv veriteľa podľa zmluvy 
o úvere alebo podľa samotnej zmluvy na 
nákupcu úveru by nemalo nijako ovplyvniť 
úroveň ochrany, ktorú spotrebiteľom 
udeľuje právo Únie. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, že nákupcovia úverov 
a správcovia úverov by preto mali 
dodržiavať právo Únie platné pre pôvodnú 
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zachovať rovnakú úroveň ochrany, ako sa 
stanovuje na základe práva Únie alebo ako 
určujú pravidlá Únie alebo vnútroštátne 
pravidlá týkajúce sa kolízie právnych 
poriadkov, a to bez ohľadu na právo platné 
pre nákupcov úverov alebo správcov 
úverov.

zmluvu o úvere a členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby si spotrebiteľ zachoval 
rovnakú úroveň ochrany, ako sa stanovuje 
na základe práva Únie alebo ako určujú 
pravidlá Únie alebo vnútroštátne pravidlá 
týkajúce sa kolízie právnych poriadkov, 
a to bez ohľadu na právo platné pre 
nákupcov úverov alebo správcov úverov. 
Táto smernica by členským štátom nemala 
brániť v uplatňovaní prísnejších 
ustanovení o ochrane spotrebiteľa voči 
správcom úverov alebo nákupcom úverov.

_________________ _________________
29 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 
o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov 
týkajúcich sa nehnuteľností určených 
na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES 
a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) 
č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, 
s. 34).

29 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 
o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov 
týkajúcich sa nehnuteľností určených 
na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES 
a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) 
č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, 
s. 34).

30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 
o zmluvách o spotrebiteľskom úvere 
a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. 
v. EÚ L 60/34, 22.5.2008, s. 66).

30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 
o zmluvách o spotrebiteľskom úvere 
a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. 
v. EÚ L 60/34, 22.5.2008, s. 66).

31 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 
1993 o nekalých podmienkach 
v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 
95, 21.4.1993, s. 29).

31 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 
1993 o nekalých podmienkach 
v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 
95, 21.4.1993, s. 29).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Matt Carthy

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Význam, ktorý sa v právnych 
predpisoch Únie prikladá ochrane 
poskytovanej spotrebiteľom v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 

(18) Význam, ktorý sa v právnych 
predpisoch Únie prikladá ochrane 
poskytovanej spotrebiteľom v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
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2014/17/EÚ29, smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/48/ES30 
a smernici Rady 93/13/EHS31 znamená, že 
postúpenie práv veriteľa podľa zmluvy 
o úvere alebo podľa samotnej zmluvy na 
nákupcu úveru by nemalo nijako ovplyvniť 
úroveň ochrany, ktorú spotrebiteľom 
udeľuje právo Únie. Nákupcovia úverov 
a správcovia úverov by preto mali 
dodržiavať právo Únie platné pre pôvodnú 
zmluvu o úvere a spotrebiteľ by si mal 
zachovať rovnakú úroveň ochrany, ako sa 
stanovuje na základe práva Únie alebo ako 
určujú pravidlá Únie alebo vnútroštátne 
pravidlá týkajúce sa kolízie právnych 
poriadkov, a to bez ohľadu na právo platné 
pre nákupcov úverov alebo správcov 
úverov.

2014/17/EÚ29, smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/48/ES30 
a smernici Rady 93/13/EHS31 znamená, že 
postúpenie práv veriteľa podľa zmluvy 
o úvere alebo podľa samotnej zmluvy na 
nákupcu úveru by nemalo nijako ovplyvniť 
úroveň ochrany, ktorú spotrebiteľom 
udeľuje vnútroštátne právo a právo Únie. 
Nákupcovia úverov a správcovia úverov by 
preto mali dodržiavať vnútroštátne právo 
a právo Únie platné pre pôvodnú zmluvu 
o úvere a spotrebiteľ by si mal zachovať 
rovnakú úroveň ochrany, ako sa stanovuje 
na základe vnútroštátneho práva apráva 
Únie, a to bez ohľadu na právo platné pre 
nákupcov úverov alebo správcov úverov. 
Príslušné vnútroštátne orgány musia 
zabezpečiť, aby sa žiadny dlžník 
v dôsledku prevodu svojej zmluvy o úvere 
z úverovej inštitúcie na nákupcu úveru 
alebo správcu úveru neocitol v horšej 
situácii.

_________________ _________________
29 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 
o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov 
týkajúcich sa nehnuteľností určených 
na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES 
a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) 
č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, 
s. 34).

29 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 
o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov 
týkajúcich sa nehnuteľností určených 
na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES 
a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) 
č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, 
s. 34).

30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 
o zmluvách o spotrebiteľskom úvere 
a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. 
v. EÚ L 60/34, 22.5.2008, s. 66).

30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 
o zmluvách o spotrebiteľskom úvere 
a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. 
v. EÚ L 60/34, 22.5.2008, s. 66).

31 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 
1993 o nekalých podmienkach 
v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 
95, 21.4.1993, s. 29).

31 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 
1993 o nekalých podmienkach 
v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 
95, 21.4.1993, s. 29).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Ernest Urtasun
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Touto smernicou nie je dotknutá 
ochrana spotrebiteľov zaručená 
smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2005/27/ES, ktorá zakazuje nekalé 
praktiky vrátane praktík počas 
vynucovania zmluvy, pri ktorých je 
spotrebiteľ zavádzaný, pokiaľ ide o jeho 
práva alebo povinnosti; alebo je 
predmetom obťažovania alebo nátlaku, 
napríklad v súvislosti s časom, miestom, 
povahou alebo pretrvávaním vynucovania 
alebo kontaktovania, používania hrozieb 
alebo hanlivého jazyka, správania alebo 
hrozby, aby podnikol kroky, ktoré nie sú 
legálne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) V záujme zabezpečenia vysokej 
úrovne ochrany spotrebiteľa poskytuje 
právo Únie a vnútroštátne právo viacero 
práv a záruk vo vzťahu k zmluvám o úvere 
prisľúbeným alebo udeleným 
spotrebiteľovi. Uvedené práva a záruky sa 
uplatňujú predovšetkým na rokovanie 
a uzavretie zmluvy o úvere a na jej plnenie 
alebo neplnenie. Ide najmä o dlhodobé 
zmluvy o spotrebiteľskom úvere patriace 
do rozsahu pôsobnosti smernice 
2014/17/EÚ so zreteľom na právo 
spotrebiteľa úplne alebo čiastočne 

(20) V záujme zabezpečenia vysokej 
úrovne ochrany spotrebiteľa poskytuje 
právo Únie a vnútroštátne právo viacero 
práv a záruk vo vzťahu k zmluvám o úvere, 
ktorými nie sú úvery spotrebiteľovi, najmä 
tie, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou 
určenou primárne na bývanie. Uvedené 
práva a záruky sa uplatňujú predovšetkým 
na rokovanie a uzavretie zmluvy o úvere 
a na jej plnenie alebo neplnenie. Ide najmä 
o dlhodobé zmluvy o spotrebiteľskom 
úvere patriace do rozsahu pôsobnosti 
smernice 2014/17/EÚ so zreteľom na 
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vykonávať svoje povinnosti vyplývajúce zo 
zmluvy o úvere pred uplynutím platnosti 
uvedenej zmluvy alebo byť prípadne 
informovaný prostredníctvom Európskeho 
štandardizovaného informačného 
formulára o možnom prevode zmluvy 
o úvere na nákupcu úveru. Ak sa prevod 
zmluvy o úvere medzi úverovou 
inštitúciou a nákupcom úveru uskutoční 
prostredníctvom zmluvy o novácii, nemali 
by sa zároveň zmeniť práva dlžníka.

právo spotrebiteľa úplne alebo čiastočne 
vykonávať svoje povinnosti vyplývajúce zo 
zmluvy o úvere pred uplynutím platnosti 
uvedenej zmluvy alebo byť prípadne 
informovaný prostredníctvom Európskeho 
štandardizovaného informačného 
formulára, avšak prevod zmluvy o úvere na 
nákupcu úveru by nemal byť vôbec 
povolený, a zároveň by sa za žiadnych 
okolností ani prostredníctvom zmluvy 
o novácii nemali zmeniť práva dlžníka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Hypotéky na bývanie určené na 
hlavné sídla musia byť vylúčené z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
Odôvodnenie 20 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20b) Podľa tejto smernice sa 
nesplácaný úver zabezpečený hypotékou 
na nehnuteľnosť určenú na bývanie 
nesmie previesť bez písomného súhlasu 
dlžníka.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 245
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Úverové inštitúcie Únie a ich 
dcérske spoločnosti vykonávajú činnosti 
spravovania úverov v rámci svojej bežnej 
obchodnej činnosti. Majú rovnaké 
povinnosti, pokiaľ ide o úver, ktorý vydali 
samy, a o úver, ktorý kúpili od inej 
úverovej inštitúcie. Keďže sú už 
regulované a podliehajú dohľadu, 
uplatňovanie tejto smernice na ich činnosti 
spravovania úverov alebo ich nakupovania 
by znamenalo zbytočné znásobovanie 
nákladov na udeľovanie povolenia 
a dodržiavanie predpisov, a preto sa táto 
smernica na ne nevzťahuje.

(22) Úverové inštitúcie Únie vykonávajú 
činnosti spravovania úverov v rámci svojej 
bežnej obchodnej činnosti. Majú rovnaké 
povinnosti, pokiaľ ide o zmluvy o úvere, 
ktoré vydali samy, a tie, ktoré kúpili od 
inej úverovej inštitúcie alebo ktoré 
spravujú v mene nákupcu úveru. Keďže 
sú už regulované a podliehajú dohľadu, 
uplatňovanie tejto smernice na ich činnosti 
spravovania úverov alebo ich nakupovania 
by znamenalo zbytočné znásobovanie 
nákladov na udeľovanie povolenia 
a dodržiavanie predpisov, a preto sa táto 
smernica na ne nevzťahuje. Externé 
zabezpečovanie činností spravovania 
úverov úverovými inštitúciami vo vzťahu 
k splácaným aj nesplácaným zmluvám 
o úvere, k správcom úverov alebo iným 
tretím stranám takisto nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, pretože úverové 
inštitúcie už aj tak musia dodržiavať 
uplatniteľné pravidlá o externom 
zabezpečovaní. Táto smernica sa 
nevzťahuje na veriteľov, ktorí nie sú 
úverovými inštitúciami, no aj napriek 
tomu sú regulovaní a sú pod dohľadom 
príslušného orgánu členského štátu 
v súlade so smernicou 2008/48/ES 
a smernicou 2014/17/EÚ a vykonávajú 
činnosti spravovania úverov v súvislosti 
s úvermi poskytovanými spotrebiteľom 
v rámci svojej bežnej činnosti, keď 
v danom členskom štáte vykonávajú 
činnosti spravovania úverov vydaných 
úverovými inštitúciami. Okrem toho by 
správca alternatívnych investičných 
fondov, správcovská spoločnosť 
a investičná spoločnosť (za predpokladu, 
že investičná spoločnosť nevymenovala 
správcovskú spoločnosť), ktoré boli 
schválené alebo registrované podľa 
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smernice 2011/61/EÚ alebo smernice 
2009/65/ES, nemali patriť do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice. Existujú aj 
profesie, ktoré vykonávajú doplnkové 
činnosti podobné činnostiam spravovania 
úverov, ako napríklad notári, právnici, 
súdni úradníci a úradníci, ktorí 
vykonávajú činnosť podľa ustanovení 
vnútroštátneho práva a uplatňujú 
presadzovanie záväzných opatrení, a preto 
sa členské štáty môžu rozhodnúť túto 
smernicu v súvislosti s uvedenými 
profesiami neuplatňovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) S cieľom umožniť existujúcim 
nákupcom úverov a správcom úverov, aby 
sa prispôsobili požiadavkám 
vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa 
vykonáva táto smernica, a najmä umožniť, 
aby správcom úverov bolo udelené 
povolenie, sa táto smernica uplatňuje len 
na prevody zmlúv o úvere, ktoré sa 
uskutočnia šesť mesiacov po uplynutí 
lehoty na transpozíciu.

(23) S cieľom umožniť existujúcim 
nákupcom úverov a správcom úverov, aby 
sa prispôsobili požiadavkám 
vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa 
vykonáva táto smernica, a najmä umožniť, 
aby správcom úverov bolo udelené 
povolenie, sa táto smernica uplatňuje len 
na prevody zmlúv o úvere, ktoré sa 
uskutočnia šesť mesiacov po uplynutí 
lehoty na transpozíciu a až potom, ako dal 
veriteľ problémovým dlžníkom právo na 
spätné odkúpenie svojho dlhu za rovnakú 
cenu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
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Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Povolenie správcu úverov 
vykonávať činnosti spravovania úverov 
v rámci Únie by malo podliehať súboru 
jednotných a harmonizovaných 
podmienok, ktoré by mali primeraným 
spôsobom uplatňovať príslušné orgány. 
S cieľom zabrániť zníženiu ochrany 
príjemcu úveru alebo dlžníka a podporiť 
dôveru by podmienky udeľovania 
povolenia správcom úverov a jeho udržania 
mali zabezpečiť, aby správcovia úverov, 
osoby, ktoré majú kvalifikovanú účasť na 
činnostiach správcoch úverov alebo ktoré 
sú súčasťou vedenia poskytovateľa služieb, 
nemali v registri trestov záznamy 
v súvislosti so závažnými trestnými činmi 
proti majetku, s trestnými činmi týkajúcimi 
sa finančných činností alebo trestnými 
činmi proti fyzickej integrite a aby mali 
dobrú povesť. Uvedené osoby, ako aj 
správcovia úverov by v súčasnosti takisto 
nemali byť predmetom insolvenčného 
konania ani na nich nesmel byť v minulosti 
vyhlásený konkurz s výnimkou prípadu, 
keď boli rehabilitovaní v súlade 
s vnútroštátnym právom. Napokon, na 
zabezpečenie dodržiavania pravidiel 
ochrany dlžníka, ako aj pravidiel ochrany 
osobných údajov je potrebné požadovať, 
aby boli stanovené vhodné mechanizmy 
riadenia a vnútornej kontroly, ako aj 
zaznamenávanie sťažností a ich 
vybavovanie a aby podliehali dohľadu. 
Správcovia úverov by okrem toho mali byť 
povinní konať spravodlivo a náležitým 
spôsobom zohľadňovať finančnú situáciu 
dlžníkov. Ak sú na vnútroštátnej úrovni 
k dispozícii poradenské služby pre oblasť 
dlhov, ktoré uľahčujú splácanie dlhov, 
správcovia úverov by mali zvážiť 
informovanie dlžníkov o takýchto 
službách.

(24) Povolenie správcu úverov 
vykonávať činnosti spravovania úverov 
v rámci Únie by malo podliehať súboru 
jednotných a harmonizovaných 
podmienok, ktoré by mali primeraným 
spôsobom uplatňovať príslušné orgány. 
S cieľom zabrániť zníženiu ochrany 
príjemcu úveru alebo dlžníka a podporiť 
dôveru by podmienky udeľovania 
povolenia správcom úverov a jeho udržania 
mali zabezpečiť, aby správcovia úverov, 
osoby, ktoré majú kvalifikovanú účasť na 
činnostiach správcoch úverov alebo ktoré 
sú súčasťou vedenia poskytovateľa služieb, 
nemali v registri trestov záznamy 
v súvislosti so závažnými trestnými činmi 
proti majetku, s trestnými činmi týkajúcimi 
sa finančných činností alebo trestnými 
činmi proti fyzickej integrite a aby mali 
dobrú povesť. Uvedené osoby, ako aj 
správcovia úverov by v súčasnosti takisto 
nemali byť predmetom insolvenčného 
konania ani na nich nesmel byť v minulosti 
vyhlásený konkurz s výnimkou prípadu, 
keď boli rehabilitovaní v súlade 
s vnútroštátnym právom. Napokon, na 
zabezpečenie dodržiavania pravidiel 
ochrany dlžníka, ako aj pravidiel ochrany 
osobných údajov je potrebné požadovať, 
aby boli stanovené vhodné mechanizmy 
riadenia a vnútornej kontroly, ako aj 
zaznamenávanie sťažností a ich 
vybavovanie a aby podliehali dohľadu. 
Správcovia úverov by okrem toho mali byť 
povinní konať spravodlivo a náležitým 
spôsobom zohľadňovať finančnú situáciu 
dlžníkov. Správcovia úverov by pri styku 
s dlžníkmi mali navyše dodržiavať 
minimálne spoločné normy EÚ stanovené 
v tejto smernici a transponované 
členskými štátmi. Ak sú na vnútroštátnej 
úrovni k dispozícii poradenské služby pre 
oblasť dlhov, ktoré uľahčujú splácanie 
dlhov, správcovia úverov sú povinní 
informovať dlžníkov o takýchto službách.
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Pozmeňujúci návrh 248
Frances Fitzgerald

Návrh smernice
Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) Nákupcovia úverov by mali mať 
takisto povolenie na poskytovanie činností 
spravovania úverov v celej Únii, aby sa 
zabezpečilo, že tí, ktorí majú právny nárok 
na úver poskytnutý na základe zmluvy 
o úvere, boli regulovaní príslušnými 
orgánmi a podliehali jednotnému 
a harmonizovanému súboru podmienok, 
ktoré by príslušné orgány mali uplatňovať 
primeraným spôsobom. Podmienky na 
udelenie a udržanie povolenia pre 
nákupcu úverov by mali byť rovnaké ako 
podmienky pre správcu úverov. 
Nákupcovia úverov by mali byť povinní 
konať spravodlivo a náležitým spôsobom 
zohľadňovať finančnú situáciu dlžníkov. 
Ak sú na vnútroštátnej úrovni k dispozícii 
poradenské služby pre oblasť dlhov, ktoré 
uľahčujú splácanie dlhov, nákupcovia 
úverov by mali zvážiť informovanie 
dlžníkov o takýchto službách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Frances Fitzgerald

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) S cieľom vyhnúť sa zdĺhavým 
konaniam a neistote je potrebné stanoviť 
požiadavky týkajúce sa informácií, ktoré 

(25) S cieľom vyhnúť sa zdĺhavým 
konaniam a neistote je potrebné stanoviť 
požiadavky týkajúce sa informácií, ktoré 
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majú predložiť navrhovatelia, ako aj 
primerané lehoty na vydanie povolenia 
a okolnosti, ktoré budú viesť k odobratiu 
povolenia. Ak orgány odoberú povolenie 
správcovi úveru, ktorý zabezpečuje 
činnosti spravovania úverov v iných 
členských štátoch, mali by o tom byť 
informované príslušné orgány 
v hostiteľskom členskom štáte. Na 
zabezpečenie transparentnosti, pokiaľ ide 
o počet správcov úverov, ktorí majú 
povolenie, a o ich totožnosť, by mal byť 
takisto v každom členskom štáte založený 
aktuálny online verejný register.

majú predložiť navrhovatelia, ako aj 
primerané lehoty na vydanie povolenia 
a okolnosti, ktoré budú viesť k odobratiu 
povolenia. Ak orgány odoberú povolenie 
správcovi úveru alebo nákupcovi úveru, 
ktorý zabezpečuje činnosti spravovania 
úverov v iných členských štátoch, mali by 
o tom byť informované príslušné orgány 
v hostiteľskom členskom štáte. Na 
zabezpečenie transparentnosti, pokiaľ ide 
o počet správcov úverov a nákupcov 
úverov, ktorí majú povolenie, a o ich 
totožnosť, by mal byť takisto v každom 
členskom štáte založený aktuálny online 
verejný register.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Derk Jan Eppink

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Dôležitým predpokladom na 
prevzatie úlohy nákupcov úverov 
a správcov úverov by malo byť, že budú 
môcť mať prístup ku všetkým príslušným 
informáciám, a členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby to bolo možné, pri 
súčasnom dodržiavaní pravidiel Únie 
a vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa 
ochrany údajov.

(30) Dôležitým predpokladom na 
prevzatie úlohy nákupcov úverov 
a správcov úverov by malo byť, že budú 
môcť mať prístup ku všetkým príslušným 
informáciám, a členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby to bolo možné, pri 
súčasnom dodržiavaní pravidiel Únie 
a vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa 
ochrany údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh smernice
Odôvodnenie 31
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Keď úverová inštitúcia prevádza 
zmluvu o úvere, mala by byť povinná 
informovať svoj orgán dohľadu a príslušný 
orgán zodpovedný za dohľad nad 
dodržiavaním tejto smernice o hlavných 
charakteristikách prevádzaného 
úverového portfólia a o totožnosti nákupcu 
a prípadne aj jeho zástupcu v Únii. 
Uvedený príslušný orgán by mal byť 
povinný zasielať uvedené informácie 
orgánom zodpovedným za dohľad nad 
nákupcom úveru a príslušnému orgánu, 
kde je dlžník usadený. Takéto požiadavky 
na transparentnosť umožňujú 
harmonizované a účinné monitorovanie 
prevodu zmluvy o úvere v rámci Únie.

(31) Keď úverová inštitúcia prevádza 
zmluvu o úvere, mala by byť povinná 
informovať svoj orgán dohľadu a príslušný 
orgán zodpovedný za dohľad nad 
dodržiavaním tejto smernice na 
štvrťročnej báze a na agregovanej úrovni 
minimálne o súhrnnom zostatku 
prevádzaného úverového portfólia, ako aj 
o počte a veľkosti zahrnutých pôžičiek a o 
tom, či zahŕňa dohody uzatvorené so 
spotrebiteľmi. Pre každé portfólio 
prevedené v rámci jednej transakcie by 
informácie mali zahŕňať identifikátor 
právnickej osoby, alebo ak nie je 
k dispozícii, totožnosť a adresu nákupcu 
a prípadne aj jeho zástupcu v Únii. 
Uvedený príslušný orgán by mal byť 
povinný zasielať uvedené informácie 
orgánom zodpovedným za dohľad nad 
nákupcom úveru. Takéto požiadavky na 
transparentnosť umožňujú harmonizované 
a účinné monitorovanie prevodu zmluvy 
o úvere v rámci Únie. V záujme 
dodržiavania zásady proporcionality by 
príslušné orgány mali na zabránenie 
duplicite zohľadniť informácie, ktoré sú 
im už k dispozícii prostredníctvom iných 
prostriedkov, a to najmä pokiaľ ide 
o úverové inštitúcie. Je naďalej zrejmé, že 
za požiadavky na oznamovanie informácií 
o úverovom portfóliu príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu po prevode 
takéhoto portfólia na nákupcu úverov je 
zodpovedný tento nákupca. Okrem toho 
by sa v prípade sekuritizačných transakcií, 
pri ktorých sa predpokladajú povinné 
formy transparentnosti, malo podľa tejto 
smernice zabrániť dvojitému podávaniu 
správ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Jonás Fernández
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Návrh smernice
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) V rámci akčného plánu Rady by sa 
dátová infraštruktúra úverových inštitúcií 
posilnila, keby mali jednotné 
a štandardizované údaje o nesplácaných 
zmluvách o úvere. Európsky orgán pre 
bankovníctvo vypracoval vzory údajov, 
ktoré poskytujú informácie o expozíciách 
voči kreditným rizikám v bankovej knihe 
a umožňujú potenciálnym kupujúcim 
posúdiť hodnotu zmluvy o úvere a vykonať 
jej hĺbkové preskúmanie. Uplatňovaním 
uvedených vzorov na zmluvy o úvere by sa 
obmedzili informačné asymetrie medzi 
potenciálnymi kupujúcimi a predávajúcimi 
zmlúv o úvere, a tým by sa prispelo 
k rozvoju fungovania sekundárneho trhu 
v Únii. Orgán EBA by mal preto uvedené 
vzory údajov zapracovať do vykonávacích 
technických predpisov a úverové inštitúcie 
by mali tieto predpisy používať s cieľom 
uľahčiť oceňovanie zmlúv o úvere na účel 
predaja.

(32) V rámci akčného plánu Rady by sa 
dátová infraštruktúra úverových inštitúcií 
posilnila, keby mali jednotné 
a štandardizované údaje o nesplácaných 
zmluvách o úvere. Európsky orgán pre 
bankovníctvo vypracoval vzory údajov, 
ktoré poskytujú informácie o expozíciách 
voči kreditným rizikám v bankovej knihe 
a umožňujú potenciálnym kupujúcim 
posúdiť hodnotu zmluvy o úvere a vykonať 
jej hĺbkové preskúmanie. Uplatňovaním 
uvedených vzorov na zmluvy o úvere by sa 
obmedzili informačné asymetrie medzi 
potenciálnymi kupujúcimi a predávajúcimi 
zmlúv o úvere, a tým by sa prispelo 
k rozvoju fungovania sekundárneho trhu 
v Únii. Orgán EBA by mal preto uvedené 
vzory údajov zapracovať do vykonávacích 
technických predpisov pre úverové 
inštitúcie.. V záujme dodržiavania zásady 
proporcionality by sa tieto požiadavky na 
informácie mali vzťahovať na úverové 
inštitúcie primeraným spôsobom so 
zreteľom na ich veľkosť a komplexnosť. 
Ostatní predajcovia zmlúv o úvere by sa 
mali povzbudzovať k tomu, že by mali 
tieto predpisy používať s cieľom uľahčiť 
oceňovanie zmlúv o úvere na účel predaja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Pretože oceňovanie portfólia 
nesplácaného úveru je komplikované 
a komplexné, súčasní kupujúci na 

(33) Pretože oceňovanie portfólia 
nesplácaného úveru je komplikované 
a komplexné, súčasní kupujúci na 
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sekundárnych trhoch sú sofistikovanými 
investormi. Často ide o investičné fondy, 
finančné inštitúcie alebo úverové inštitúcie. 
Keďže nevytvárajú nový úver, ale na 
vlastné riziko kupujú existujúci úver, 
nespôsobujú prudenciálne obavy a ich 
potenciálny prínos k systémovému riziku je 
zanedbateľný. Nie je preto odôvodnené, 
aby investori tohto typu boli povinní 
požiadať o povolenie alebo aby sa 
v súvislosti s ich zapojením do takýchto 
činností stanovili osobitné podmienky. Je 
však dôležité, aby sa naďalej uplatňovali 
pravidlá Únie a vnútroštátne pravidlá 
ochrany spotrebiteľa a aby práva dlžníkov 
aj naďalej vychádzali z pôvodnej zmluvy 
o úvere.

sekundárnych trhoch sú sofistikovanými 
investormi. Často ide o investičné fondy, 
finančné inštitúcie alebo úverové inštitúcie. 
Keďže nevytvárajú nový úver, ale na 
vlastné riziko kupujú existujúci úver, 
nespôsobujú prudenciálne obavy a ich 
potenciálny prínos k systémovému riziku je 
zanedbateľný. Nie je preto odôvodnené, 
aby investori tohto typu boli povinní 
požiadať o povolenie alebo aby sa 
v súvislosti s ich zapojením do takýchto 
činností stanovili osobitné podmienky. Je 
však dôležité, aby sa naďalej uplatňovali 
pravidlá Únie a vnútroštátne pravidlá 
ochrany spotrebiteľa a aby práva dlžníkov 
aj naďalej vychádzali z pôvodnej zmluvy 
o úvere. Nákupcovia úverov, ktorí nie sú 
úverovými inštitúciami, ale ktorí sú 
napriek tomu regulovaní alebo 
dozorovaní príslušným orgánom 
členského štátu, môžu v určitých 
prípadoch poskytnúť podnikovým 
dlžníkom nový úver v snahe prijať 
primerané opatrenia na vymáhanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Nákupcovia úverov z tretích krajín 
môžu spotrebiteľom z Únie sťažiť možnosť 
spoliehať sa na ich práva podľa právnych 
predpisov Únie a vnútroštátnym orgánom 
vykonávať dohľad nad vymáhaním zmluvy 
o úvere. Úverové inštitúcie to môže takisto 
odradiť od prevádzania takýchto zmlúv 
o úvere na nákupcov úverov z tretích 
krajín, a to z dôvodu ohrozenia dobrej 
povesti. Uložením povinnosti zástupcovi 
nákupcov spotrebiteľského úveru z tretích 
krajín, aby určil úverovú inštitúciu alebo 

(34) Nákupcovia úverov z tretích krajín 
môžu spotrebiteľom z Únie sťažiť možnosť 
spoliehať sa na ich práva podľa právnych 
predpisov Únie a vnútroštátnym orgánom 
vykonávať dohľad nad vymáhaním zmluvy 
o úvere. Úverové inštitúcie to môže takisto 
odradiť od prevádzania takýchto zmlúv 
o úvere na nákupcov úverov z tretích 
krajín, a to z dôvodu ohrozenia dobrej 
povesti. V dôsledku toho nákupcovia 
úverov a správcovia úverov pôsobiaci 
v Únii musia byť povinní mať povolenie 



PE645.006v01-00 40/157 AM\1195240SK.docx

SK

správcu úveru, ktorá má povolenie v Únii 
na spravovanie zmluvy o úvere, sa 
zabezpečí, že po prevode zmluvy o úvere 
sa práva spotrebiteľa zachovajú na 
rovnakej úrovni. Správca úverov má 
povinnosť dodržiavať uplatniteľné právo 
Únie a vnútroštátne právo a vnútroštátne 
orgány v jednotlivých členských štátoch by 
mali dostať potrebné právomoci na účinný 
dohľad nad jeho činnosťou.

v Únii, aby sa zabezpečilo, že po prevode 
zmluvy o úvere sa práva spotrebiteľa 
zachovajú na rovnakej úrovni. Nákupca 
úverov a správca úverov majú povinnosť 
dodržiavať uplatniteľné právo Únie 
a vnútroštátne právo a vnútroštátne orgány 
v jednotlivých členských štátoch by mali 
dostať potrebné právomoci na účinný 
dohľad nad ich činnosťami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34a) Nákupcovia úverov sa spravidla 
spoliehajú na krátkodobý obchodný 
model, ktorý sa špecializuje na nákup 
problémového dlhu s veľkou zľavou 
a snaží sa v čo najkratšom čase získať 
podkladové aktíva. Keďže nákupca úverov 
prijíma kľúčové rozhodnutia týkajúce sa 
problémového úveru vrátane stanovenia 
úrokových mier, či už ide 
o reštrukturalizáciu úveru a vymáhanie 
úveru, je nevyhnutné, aby nákupca úverov 
– a nielen správca úverov, ktorý koná ako 
sprostredkovateľ – mal v Únii povolenie, 
bol regulovaný a podliehal dohľadu, 
vyšetrovaniu a sankciám zo strany 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
v členskom štáte, v ktorom pôsobí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández
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Návrh smernice
Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34a) Ak nákupca úveru spravuje 
a presadzuje práva a povinnosti súvisiace 
s právami veriteľa podľa zmluvy o úvere 
alebo so samotnou zmluvou o úvere, 
považuje sa za správcu úveru, a preto by 
mal mať povolenie podľa pravidiel 
stanovených v tejto smernici.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Markus Ferber

Návrh smernice
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Bez toho, aby boli dotknuté 
predzmluvné záväzky podľa smernice 
2014/17/EÚ, smernice 2008/48/ES 
a smernice 93/13/EHS, a s cieľom 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
spotrebiteľa, by spotrebiteľ mal 
v náležitom čase a pred akýmikoľvek 
úpravami podmienok zmluvy o úvere 
dostať jasný a komplexný zoznam 
akýchkoľvek takýchto zmien, časový 
rámec na ich vykonanie a potrebné 
podrobné údaje, ako aj meno a adresu 
vnútroštátneho orgánu, ktorému môže 
podať sťažnosť.

(52) Bez toho, aby boli dotknuté 
predzmluvné záväzky podľa smernice 
2014/17/EÚ, smernice 2008/48/ES 
a smernice 93/13/EHS, a s cieľom 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
spotrebiteľa, by spotrebiteľ mal 
v náležitom čase a pred akýmikoľvek 
podstatnými úpravami podmienok zmluvy 
o úvere dostať jasný a komplexný zoznam 
akýchkoľvek takýchto zmien, časový 
rámec na ich vykonanie a potrebné 
podrobné údaje, ako aj meno a adresu 
vnútroštátneho orgánu, ktorému môže 
podať sťažnosť.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom predísť neprimeranej administratívnej záťaži by sa požiadavka na informácie mala 
stanoviť iba v prípadoch značnej úpravy.
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Pozmeňujúci návrh 258
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
Odôvodnenie 53 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(53a) S cieľom dosiahnuť dostatočnú 
úroveň ochrany dlžníka a riešiť 
nedovolené postupy pri vymáhaní dlhov 
by sa harmonizovanou reguláciou EÚ 
malo zabezpečiť, aby sa náklady 
a odmeny správcov úverov nikdy 
neúčtovali dlžníkom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
Odôvodnenie 54 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54a) Členské štáty zabezpečia, aby sa 
zakázalo správanie alebo praktiky, ktoré 
by mohli mať negatívny vplyv na 
súkromie a/alebo ľudskú dôstojnosť 
dlžníkov alebo by ich mohli zavádzať. 
Medzi praktiky, ktoré možno považovať za 
obťažovanie, patrí zasielanie nadmerného 
počtu upomienok, používanie 
zastrašujúceho jazyka, používanie 
stigmatizujúcich obálok, návšteva dlžníka 
počas pracovného času alebo na 
pracovisku alebo kontaktovanie jeho 
kolegov alebo rodinných príslušníkov. 
Tieto praktiky môžu zhoršiť situáciu 
dlžníka a spôsobiť možnú stratu 
zamestnania a znížiť jeho schopnosť 
splácať dlh.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 260
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Touto smernicou sa stanovuje spoločný 
rámec a požiadavky na:

Táto smernica sa uplatňuje na nesplácané 
úvery s výnimkou zabezpečených a 
nezabezpečených zmlúv o úvere 
uzavretých medzi veriteľmi 
a spotrebiteľmi podľa vymedzenia článku 
3 písm. a) smernice 2008/48/ES. Touto 
smernicou sa stanovuje spoločný rámec 
a požiadavky na:

Or. de

Odôvodnenie

Z dôvodov ochrany spotrebiteľa nie je sekundárny trh so spotrebiteľskými úvermi žiaduci, 
a preto by sa mal zamietnuť, pretože možno očakávať, že zmluvné postavenie spotrebiteľov 
bude v skutočnosti veľmi vážne ovplyvnené predajom pohľadávok.

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

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Touto smernicou sa stanovuje spoločný 
rámec a požiadavky na:

Táto smernica sa týka nesplácaných 
zmlúv o úvere a stanovuje sa v nej 
spoločný rámec a požiadavky na:

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci sa vzťahuje na celý text.

Pozmeňujúci návrh 262
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) správcov úverov konajúcich 
v mene úverovej inštitúcie alebo nákupcu 
úverov v súvislosti so zmluvami o úvere, 
ktoré vydali úverové inštitúcie alebo ich 
dcérske spoločnosti;

a) správcov úverov práv veriteľa 
podľa zmlúv o úvere alebo samotnej 
zmluvy o úvere, ktoré vydali úverové 
inštitúcie, ich dcérske spoločnosti usadené 
v Únii alebo iní veritelia, ktorí sú 
veriteľmi alebo konajú v mene nákupcu 
úveru alebo úverovej inštitúcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) správcov úverov konajúcich 
v mene úverovej inštitúcie alebo nákupcu 
úverov v súvislosti so zmluvami o úvere, 
ktoré vydali úverové inštitúcie alebo ich 
dcérske spoločnosti;

a) správcov úverov práv veriteľa 
podľa nesplácanej zmluvy o úvere alebo 
samotnej nesplácanej zmluvy o úvere 
vydanej úverovou inštitúciou usadenou 
v Únii, ktorí konajú v mene úverovej 
inštitúcie alebo nákupcu úverov;

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) správcov úverov konajúcich v mene 
úverovej inštitúcie alebo nákupcu úverov 
v súvislosti so zmluvami o úvere, ktoré 
vydali úverové inštitúcie alebo ich dcérske 

a) správcov úverov konajúcich v mene 
úverovej inštitúcie alebo nákupcu úverov 
v súvislosti s nesplácanými zmluvami 
o úvere, ktoré vydali úverové inštitúcie 
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spoločnosti; usadené v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) nákupcov úverov zmluvy o úvere, 
ktorú vydali úverové inštitúcie alebo ich 
dcérske spoločnosti;

b) nákupcov úverov práv veriteľa 
podľa zmluvy o úvere alebo samotnej 
zmluvy o úvere, ktorú vydali úverové 
inštitúcie, ich dcérske spoločnosti usadené 
v Únii alebo iní veritelia;

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) nákupcov úverov zmluvy o úvere, 
ktorú vydali úverové inštitúcie alebo ich 
dcérske spoločnosti;

b) nákupcov úverov nesplácanej 
zmluvy o úvere, ktorú vydali úverové 
inštitúcie usadené v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) doplnkový spoločný mechanizmus 
zrýchleného mimosúdneho vymáhania 
kolaterálu v súvislosti so zabezpečenými 
zmluvami o úvere uzavretými medzi 
veriteľmi a podnikovými dlžníkmi, ktoré 
sú zabezpečené kolaterálom.

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) doplnkový spoločný mechanizmus 
zrýchleného mimosúdneho vymáhania 
kolaterálu v súvislosti so zabezpečenými 
zmluvami o úvere uzavretými medzi 
veriteľmi a podnikovými dlžníkmi, ktoré 
sú zabezpečené kolaterálom.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) veriteľov pred prevodom práv 
veriteľa podľa zmluvy o úvere alebo na 
túto zmluvu o úvere.

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

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica sa týka iba nesplácaných 
zmlúv o úvere. Veritelia nemajú mať 
možnosť prevádzať ich na tretie strany 
vykonávajúce úverové dohody uzatvorené 
so spotrebiteľmi.

Or. en

Odôvodnenie

Skutočnosť, že táto smernica sa týka iba nesplácaných úverov, je uvedená v dôvodovej správe 
a odôvodneniach. V rozsahu pôsobnosti (článok 1) a predmete úpravy (článok 2) sa však táto 
skutočnosť nespresňuje. V záujme zrozumiteľnosti, a aby sa predišlo akýmkoľvek 
nezamýšľaným dôsledkom, sa musí výslovne uviesť, že táto smernica sa zaoberá iba 
nesplácanými zmluvami o úvere. Navyše to znamená, že veriteľom by nemalo byť dovolené 
predávať splácané zmluvy o úvere tretím stranám.

Pozmeňujúci návrh 271
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica sa týka nesplácaných 
zmlúv o úvere. Veritelia nemajú mať 
možnosť prevádzať ich na tretie strany 
vykonávajúce úverové dohody uzatvorené 
so spotrebiteľmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Stéphanie Yon-Courtin
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica sa týka nesplácaných 
zmlúv o úvere. Veritelia nemajú mať 
možnosť prevádzať ich na tretie strany 
vykonávajúce úverové dohody uzatvorené 
so spotrebiteľmi.

Or. en

Odôvodnenie

Skutočnosť, že táto smernica sa týka iba nesplácaných úverov, je uvedená v dôvodovej správe 
a odôvodneniach. V rozsahu pôsobnosti (článok 1) a predmete úpravy (článok 2) sa však táto 
skutočnosť nespresňuje. V záujme zrozumiteľnosti, a aby sa predišlo akýmkoľvek 
nezamýšľaným dôsledkom, sa musí výslovne uviesť, že táto smernica sa zaoberá iba 
nesplácanými zmluvami o úvere. Navyše to znamená, že veriteľom by nemalo byť dovolené 
predávať splácané zmluvy o úvere tretím stranám.

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

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Veritelia nemajú mať možnosť prevádzať 
ich na tretie strany vykonávajúce úverové 
dohody uzatvorené so spotrebiteľmi.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci sa vzťahuje na celý text.

Pozmeňujúci návrh 274
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) správca úveru zmluvy o úvere, 
ktorú vydali úverové inštitúcie usadené 
v Únii alebo ich dcérske spoločnosti 
usadené v Únii, ktorý koná v mene 
veriteľa v súlade s uplatniteľným právom 
Únie alebo vnútroštátnym právom.

a) správcovia úverov práv veriteľov 
podľa zmluvy o úvere alebo samotnej 
zmluvy o úvere, ktorý koná v mene 
veriteľa v súlade s uplatniteľným právom 
Únie alebo vnútroštátnym právom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) nákupcu úveru zmluvy o úvere, 
ktorú vydala úverová inštitúcia usadená 
v Únii alebo jej dcérske spoločnosti 
usadené v Únii, na základe ktorej nákupca 
úveru preberá záväzky veriteľa podľa 
zmluvy o úvere v súlade s uplatniteľným 
právom Únie a vnútroštátnym právom;

b) nákupcovia úverov práv veriteľa 
podľa zmluvy o úvere alebo samotnej 
zmluvy o úvere, na základe ktorej nákupca 
úveru preberá záväzky veriteľa podľa 
zmluvy o úvere v súlade s uplatniteľným 
právom Únie a vnútroštátnym právom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Článok 3, články 23 až 33 a články 
39 až 43 tejto smernice sa uplatňujú na 
zabezpečené zmluvy o úvere uzavreté 
medzi veriteľmi a podnikovými dlžníkmi, 
ktoré sú zabezpečené akýmkoľvek 

vypúšťa sa
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hnuteľným a nehnuteľným majetkom vo 
vlastníctve podnikového dlžníka a ktoré 
boli predložené veriteľovi ako kolaterál 
s cieľom zabezpečiť splatenie pohľadávok 
vyplývajúcich zo zabezpečenej zmluvy 
o úvere.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Stasys Jakeliūnas

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Táto smernica sa nevzťahuje na 
zmluvy o úvere uzatvorené medzi 
veriteľmi a dlžníkmi, ktorí sú 
spotrebiteľmi, zabezpečené 
nehnuteľnosťou určenou na bývanie, 
ktorá je hlavným sídlom dlžníka. 

Or. en

Odôvodnenie

Úver na bývanie patrí medzi najdôležitejšie a najrizikovejšie rozhodnutia ľudí. Ceny aktív 
dosiahli vysokú úroveň, čo môže viesť k finančnej tiesni dlžníkov, najmä v prípade zvýšenia 
úrokových sadzieb. Zahrnutie takýchto úverových zmlúv do rozsahu pôsobnosti jednotného 
sekundárneho trhu s nesplácanými úvermi by problémových dlžníkov vystavilo obchodovaniu 
s nákupcami úverov správcami úverov, ktorí sú usadení, regulovaní a kontrolovaní 
v zahraničí. To znamená vyššie riziko nespravodlivého zaobchádzania a zabavenia 
nehnuteľnosti týmito tretími stranami.

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

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Táto smernica sa neuplatňuje na 
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nesplácané zmluvy o úvere. Veritelia 
nemajú mať možnosť prevádzať ich na 
tretie strany vykonávajúce úverové 
dohody uzatvorené so spotrebiteľmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Touto smernicou nie je dotknutá 
ochrana spotrebiteľa podľa smernice 
2014/17/EÚ, smernice 2008/48/ES, 
smernice Rady 93/13/EHS a podľa 
vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa 
transponujú, so zreteľom na zmluvy 
o úvere patriace do jej rozsahu 
pôsobnosti.

3. So zreteľom na zmluvy o úvere 
v rozsahu ich pôsobnosti touto smernicou 
nie sú dotknuté zásady zmluvného ani 
občianskeho práva podľa vnútroštátneho 
práva, pokiaľ ide o prevod práv veriteľa 
podľa zmluvy o úvere alebo samotnej 
zmluvy o úvere, ani ochrana spotrebiteľa 
alebo dlžníka, konkrétne podľa 
nariadenia (EÚ) č. 1215/2012, nariadenia 
(ES) č. 593/2008, smernice 2014/17/EÚ, 
smernice 2008/48/ES, smernice Rady 
93/13/ES a podľa vnútroštátnych 
ustanovení, ktorými sa transponujú, alebo 
podľa iného príslušného práva Únie 
a vnútroštátnych právnych predpisov na 
ochranu spotrebiteľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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3a. Smernica sa nedotýka 
(existujúcich) obmedzení vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch 
členských štátov týkajúcich sa prevodu 
práv veriteľa podľa nesplácaných zmlúv 
o úvere, ktoré nie sú po termíne splatnosti, 
ktorých platby meškajú menej ako 90 dní 
alebo ktoré nie sú vypovedané v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
alebo prevodu práv veriteľa podľa takejto 
nesplácanej zmluvy o úvere.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Touto smernicou nie sú dotknuté 
obmedzenia vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch členských štátov týkajúcich sa 
prevodu práv veriteľa podľa nesplácanej 
zmluvy o úvere, ktorá nie je po termíne 
splatnosti, ktorej platby meškajú menej 
ako 90 dní alebo ktorá nie je vypovedaná 
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi, alebo prevod takejto 
nesplácanej zmluvy o úvere.

Or. en

Odôvodnenie

Totožné s článkom 2 a článkom 3 písm. a) znenia Rady (7344/19 ADD 1), ako aj článkom 2 
a článkom 3 písm. a) neoficiálneho kompromisného znenia výboru ECON z marca 2019.

Pozmeňujúci návrh 282
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Touto smernicou nie sú dotknuté 
požiadavky vnútroštátnych právnych 
predpisov členských štátov týkajúce sa 
spravovania práv veriteľa podľa zmluvy 
o úvere alebo samotnej zmluvy o úvere, ak 
je nákupcom úveru účelový subjekt 
zaoberajúci sa sekuritizáciou, vymedzený 
v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) 
2017/2402.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Touto smernicou nie sú dotknuté 
požiadavky vnútroštátnych právnych 
predpisov členských štátov týkajúce sa 
spravovania práv veriteľa podľa zmluvy 
o úvere alebo samotnej zmluvy o úvere, ak 
je nákupcom úveru účelový subjekt 
zaoberajúci sa sekuritizáciou, vymedzený 
v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) 
2017/2402.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Články 3 až 22 a články 34 až 43 
tejto smernice sa neuplatňujú na;

vypúšťa sa

a) spravovanie zmluvy o úvere, ktoré 
vykonáva úverová inštitúcia usadená 
v Únii alebo jej dcérske spoločnosti 
usadené v Únii;
b) spravovanie zmluvy o úvere, ktorú 
nevydala úverová inštitúcia usadená 
v Únii ani jej dcérske spoločnosti usadené 
v Únii s výnimkou prípadov, keď je 
vydaná zmluva o úvere nahradená 
zmluvou o úvere, ktorú vydala takáto 
inštitúcia alebo jej dcérske spoločnosti;
c) nákup zmluvy o úvere úverovou 
inštitúciou usadenou v Únii alebo jej 
dcérskymi spoločnosťami usadenými 
v Únii;
d) prevod zmlúv o úvere prevedených pred 
dátumom uvedeným v článku 41 ods. 2 
druhom pododseku.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) spravovanie zmluvy o úvere, ktoré 
vykonáva úverová inštitúcia usadená 
v Únii alebo jej dcérske spoločnosti 
usadené v Únii;

a) spravovanie zmluvy o úvere, ktoré 
vykonáva úverová inštitúcia usadená 
v Únii alebo jej dcérske spoločnosti 
usadené v Únii; správca AIF v zmysle 
vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. b) 
smernice 2011/61/EÚ; správcovská 
spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 
2 ods. 1 písm. b) smernice 2009/65/ES; 
alebo investičná spoločnosť vymedzená 
v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 
2014/65/EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) nákup zmluvy o úvere úverovou 
inštitúciou alebo neúverovou inštitúciou, 
ktorá sa podieľala na vyhýbaní sa daňovej 
povinnosti alebo daňových únikoch 
v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) prevod zmlúv o úvere prevedených 
pred dátumom uvedeným v článku 41 ods. 
2 druhom pododseku.

d) prevod práv veriteľa alebo 
samotnej zmluvy o úvere prevedených pred 
dátumom uvedeným v článku 41 ods. 2 
druhom pododseku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Danuta Maria Hübner

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty môžu z pôsobnosti 
tejto smernice vyňať spravovanie práv 
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veriteľa podľa zmluvy o úvere alebo 
samotnú zmluvu o úvere vydanú členmi 
určitej profesie, ktorá je pod dohľadom 
každého členského štátu, ako napríklad 
notári alebo súdni úradníci vymedzení 
vnútroštátnym právom, alebo právnici, 
ako sa vymedzuje v článku 1 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 98/5/ES36a, pri 
vykonávaní činností uvedených v článku 3 
ods. 9 tejto smernice, ktoré sú súčasťou 
ich profesie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Články 5, 6 a 7 tejto smernice sa 
nevzťahujú na úverové inštitúcie alebo 
ich dcérske spoločnosti usadené v Únii. 
Pri transponovaní ustanovení tejto 
smernice sa členské štáty vyhýbajú 
akejkoľvek duplicite požiadaviek na 
úverové inštitúcie podľa smernice 
2014/17/EÚ, smernice 2008/48/ES 
a smernice 2013/36/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Článok 3, články 23 až 33 a články 
34 až 43 tejto smernice sa neuplatňujú na;

vypúšťa sa

a) zabezpečené zmluvy o úvere uzavreté 
medzi veriteľmi a dlžníkmi, ktorí sú 
spotrebiteľmi podľa vymedzenia v článku 
3 písm. a) smernice 2008/48/ES;
b) zabezpečené zmluvy o úvere uzavreté 
medzi veriteľmi a podnikovými dlžníkmi, 
ktoré sú neziskovými spoločnosťami;
c) zabezpečené zmluvy o úvere uzavreté 
medzi veriteľmi a podnikovými dlžníkmi, 
ktoré sú zabezpečené týmito kategóriami 
kolaterálu:
i) dohodami o finančnej záruke podľa 
vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. a) 
smernice 2002/47/ES37;
ii) nehnuteľnosťou určenou na bývanie, 
ktorá je hlavným sídlom podnikového 
dlžníka.
_________________
37 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady č. 2002/47/ES zo 6. júna 2002 
o dohodách o finančných zárukách (Ú. v. 
ES L 168, 27.6.2002, s. 43).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zabezpečené zmluvy o úvere 
uzavreté medzi veriteľmi a dlžníkmi, ktorí 
sú spotrebiteľmi podľa vymedzenia 
v článku 3 písm. a) smernice 2008/48/ES;

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

Z dôvodov ochrany spotrebiteľa nie je sekundárny trh so spotrebiteľskými úvermi (predaj 
pohľadávok nesplácaných úverov) žiaduci, a preto by sa mal zamietnuť, pretože možno 
očakávať, že zmluvné postavenie spotrebiteľov bude v skutočnosti veľmi vážne ovplyvnené 
predajom pohľadávok.

Pozmeňujúci návrh 292
Danuta Maria Hübner

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Článok 4 až článok 15 ods. 1, 
články 16 až 22 a články 34 až 37 tejto 
smernice sa neuplatňujú na:
a) splácané úvery; a
b) syndikované úverové schémy.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. „dlžník“ je právnická alebo fyzická 
osoba, ktorá uzavrela s veriteľom zmluvu 
o úvere;

3. „dlžník“ je právnická alebo fyzická 
osoba iná ako spotrebiteľ, ktorá uzavrela 
s veriteľom zmluvu o úvere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. „dlžník v platobných ťažkostiach“ 
je fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
uzavrela zmluvu o úvere, ktorá bola 
kvalifikovaná alebo by mohla byť 
kvalifikovaná ako „nesplácaná“ v zmysle 
bodu 9a;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „zmluva o úvere“ je zmluva 
pôvodne vydaná, upravená alebo 
nahradená, ktorou veriteľ poskytuje alebo 
sa zaväzuje poskytnúť úver vo forme 
odloženej platby, pôžičky alebo inej 
podobnej finančnej pomoci;

5. „zmluva o úvere“ je zmluva 
úverovej inštitúcie alebo iného veriteľa 
pôvodne vydaná, upravená alebo 
nahradená, ktorou veriteľ poskytuje alebo 
sa zaväzuje poskytnúť úver vo forme 
odloženej platby, pôžičky alebo inej 
podobnej finančnej pomoci

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. „nákupca úveru“ je akákoľvek 
právnická alebo fyzická osoba iná ako 
úverová inštitúcia alebo dcérska 
spoločnosť úverovej inštitúcie, ktorá 
v rámci svojej obchodnej, podnikateľskej 

7. „nákupca úveru“ je akákoľvek 
právnická alebo fyzická osoba, ktorá 
v rámci svojej obchodnej, podnikateľskej 
alebo profesijnej činnosti kupuje zmluvu 
o úvere;
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alebo profesijnej činnosti kupuje zmluvu 
o úvere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. „správca úveru“ je právnická 
osoba, ktorá v rámci svojej obchodnej 
činnosti spravuje a presadzuje práva 
a povinnosti súvisiace s právami veriteľa 
podľa nesplácanej zmluvy o úvere alebo 
so samotnou nesplácanou zmluvou 
o úvere v mene veriteľa alebo vo svojom 
mene a vykonáva aspoň jednu alebo 
viacero z týchto činností:
i) vyberanie alebo vymáhanie splatných 
platieb súvisiacich s právami veriteľa 
podľa zmluvy o úvere alebo so samotnou 
zmluvou o úvere od dlžníka v súlade 
s vnútroštátnym právom, pokiaľ nejde 
o „platobnú službu“ vymedzenú v prílohe 
I k smernici 2015/2366;
ii) opätovné prerokovanie podmienok 
týkajúcich sa práv veriteľa podľa zmluvy 
o úvere alebo samotnej zmluvy o úvere 
s dlžníkmi podľa pokynov veriteľa 
a v súlade s požiadavkami stanovenými vo 
vnútroštátnom práve, pokiaľ nejde 
o „sprostredkovateľa úveru“ 
vymedzeného v článku 4 ods. 5 smernice 
2014/17/EÚ alebo v článku 3 písm. f) 
smernice 2008/48/ES;
iii) spravovanie akýchkoľvek sťažností 
týkajúcich sa práv veriteľa podľa zmluvy 
o úvere alebo samotnej zmluvy o úvere;
iv) informovanie dlžníka o akýchkoľvek 
zmenách v úrokových sadzbách, 
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poplatkoch alebo splatných platbách 
týkajúcich sa práv veriteľa podľa zmluvy 
o úvere alebo samotnej zmluvy o úvere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. „správca úveru“ je akákoľvek 
fyzická alebo právnická osoba iná ako 
úverová inštitúcia, alebo jej dcérske 
spoločnosti, ktorá v mene veriteľa 
vykonáva jednu alebo viacero z týchto 
činností:

vypúšťa sa

a) monitoruje plnenie zmluvy o úvere;
b) zhromažďuje a spravuje informácie 
o stave zmluvy o úvere, o dlžníkovi 
a o akomkoľvek kolateráli použitom na 
zabezpečenie zmluvy o úvere;
c) informuje dlžníka o akýchkoľvek 
zmenách v úrokových sadzbách, 
poplatkoch alebo platbách splatných na 
základe zmluvy o úvere;
d) zabezpečuje práva a povinnosti na 
základe zmluvy o úvere v mene veriteľa 
vrátane vykonávania platieb;
e) opätovne prerokúva podmienky zmluvy 
o úvere s dlžníkmi, ak nie sú 
„sprostredkovateľom úverov“ podľa 
vymedzenia v článku 4 ods. 5 smernice 
2014/17/EÚ alebo v článku 3 písm. f) 
smernice 2008/48/ES;
f) vybavuje sťažnosti dlžníkov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 299
Matt Carthy

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 8 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. „správca úveru“ je akákoľvek 
fyzická alebo právnická osoba iná ako 
úverová inštitúcia, alebo jej dcérske 
spoločnosti, ktorá v mene veriteľa 
vykonáva jednu alebo viacero z týchto 
činností:

8. „správca úveru“ medzi podnikmi je 
akákoľvek fyzická alebo právnická osoba 
iná ako úverová inštitúcia, alebo jej 
dcérske spoločnosti, ktorá v mene veriteľa 
podniku alebo profesionálneho 
dlžníkavykonáva jednu alebo viacero 
z týchto činností:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 8 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) vykonáva činnosti spojené 
s vymáhaním dlhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 8 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) vybavuje sťažnosti dlžníkov. vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 302
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 8 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) vykonáva činnosti spojené 
s vymáhaním dlhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Matt Carthy

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. „správca úveru podnikových 
dlžníkov“ �je akákoľvek fyzická alebo 
právnická osoba iná ako úverová 
inštitúcia alebo jej dcérske spoločnosti, 
ktorá v mene veriteľa alebo dlžníka 
vykonáva jednu alebo viacero z týchto 
činností:
a) monitoruje plnenie zmluvy o úvere;
b) zhromažďuje a spravuje informácie 
o stave zmluvy o úvere, o dlžníkovi 
a o akomkoľvek kolateráli použitom na 
zabezpečenie zmluvy o úvere;
c) informuje dlžníka o akýchkoľvek 
zmenách v úrokových sadzbách, 
poplatkoch alebo platbách splatných na 
základe zmluvy o úvere;
d) zabezpečuje práva a povinnosti na 
základe zmluvy o úvere v mene veriteľa 
vrátane vykonávania platieb;
e) opätovne prerokúva podmienky zmluvy 
o úvere s dlžníkmi, ak nie sú 
„sprostredkovateľom úverov“ podľa 
vymedzenia v článku 4 ods. 5 smernice 
2014/17/EÚ alebo v článku 3 písm. f) 
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smernice 2008/48/ES;
f) vykonáva činnosti spojené s vymáhaním 
dlhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Danuta Maria Hübner

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 11 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11a. „nesplácaná zmluva o úvere“ je 
expozícia, ktorá sa má podľa článku 47a 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013, klasifikovať 
ako problémová.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 11 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11a. „nesplácaná zmluva o úvere“ je 
zmluva o úvere, ktorá sa má v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 575/2013 
klasifikovať ako nesplácaná expozícia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
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Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Opatrenia týkajúce sa odkladu splátok 

a zabavenia
1. Veritelia vynaložia maximálne úsilie, 
aby zabránili prevodu nesplácaných 
úverov spotrebiteľov na tretie strany. 
Členské štáty zabezpečia najmä to, aby 
veritelia vykonávali primerané opatrenia 
týkajúce sa odkladu splátok problémových 
dlžníkov v súlade s článkom 28 smernice 
2014/17/EÚ a usmerneniami orgánu EBA 
k nedoplatkom a zabaveniu 
EBA/GL/2015/12.
2. Opatrenia týkajúce sa odkladu splátok 
môžu zahŕňať nasledujúce úľavy pre 
spotrebiteľa:
a) úplné alebo čiastočné refinancovanie 
zmluvy o úvere;
b) úpravu predchádzajúcich podmienok 
zmluvy o úvere, ktoré môžu okrem iného 
zahŕňať:
i) predĺženie lehoty splatnosti hypotéky;
ii) zmenu typu hypotéky (napríklad zmena 
typu hypotéky z kapitálovej a úrokovej 
hypotéky iba na úrokovú hypotéku);
iii) odloženie platby celej splátky alebo jej 
časti na určité obdobie;
iv) zmena úrokovej sadzby na určitú 
hranicu;
v) ponuka platobných prázdnin.
3. Vymedzenie pojmu nesplácaných 
úverov prijaté vo vykonávacom nariadení 
Komisie (EÚ) 2015/227 sa nevzťahuje na 
povinnosti veriteľov týkajúce sa odkladu 
splátok.
4. V prípade odkladu splátok, keď je úver 
zabezpečený hlavným sídlom spotrebiteľa, 
musí na splatenie úveru postačovať 
navrátenie zábezpeky veriteľovi alebo 
tretej strane alebo prevod zábezpeky na 
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veriteľa alebo tretiu stranu. V súlade 
s tým sa zmení i článok 28 ods. 4 smernice 
2014/17/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Podmienky predaja nesplácaných hypoték 

na bývanie
1. Úver zabezpečený hypotékou na 
nehnuteľnosť určenú na bývanie 
v ktoromkoľvek členskom štáte sa 
neprevedie na správcu úveru alebo 
nákupcu úveru alebo tretiu stranu bez 
písomného súhlasu dlžníka.
2. Pri získavaní súhlasu od súčasného 
alebo nového dlžníka musí veriteľ 
poskytnúť dlžníkovi vyhlásenie 
obsahujúce dostatočné informácie na to, 
aby mohol prijať informované 
rozhodnutie.
3. Vyhlásenie poskytnuté podľa 
pododdielu 2 musí vopred schváliť 
príslušný vnútroštátny orgán a musí 
obsahovať: i) jasné vysvetlenie dôsledkov 
prevodu vrátane členstva dlžníka 
v prípade, keď je veriteľom stavebná 
spoločnosť; a ii) ako môže prevod 
ovplyvniť dlžníka.
4. Ku každému dlžníkovi sa pristupuje 
individuálne a musí mu byť poskytnutá 
primeraná lehota na udelenie alebo 
odmietnutie súhlasu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 308
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
Článok 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3b
Vylúčenie hlavného sídla

Hypotéky na bývanie určené na hlavné 
sídla sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti 
tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
Článok 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3c
Ochrana dlžníkov

Po celý čas musí byť zabezpečená 
dostatočná ochrana dlžníka. Správcovia 
úverov, ktorí obchodujú s dlžníkmi, musia 
spĺňať osobitné požiadavky stanovené 
v tejto smernici.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Frances Fitzgerald

Návrh smernice
Hlava 2 – kapitola 1 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Udeľovanie povolení správcom úverov Udeľovanie povolení správcom úverov 
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a nákupcom úverov

Or. en

Odôvodnenie

Nákupcovia úverov by takisto mali mať povolenie na poskytovanie činností spravovania 
úverov, aby sa zabezpečilo, že tí, ktorí majú právny nárok na úver poskytnutý na základe 
zmluvy o úvere, boli regulovaní príslušnými orgánmi a podliehali jednotnému 
a harmonizovanému súboru podmienok.

Pozmeňujúci návrh 311
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty musia byť schopné 
zachovať existujúce vnútroštátne 
opatrenia zamerané na ochranu 
problémových dlžníkov a prijať prísnejšie 
opatrenia, napríklad opatrenia týkajúce sa 
osobnej platobnej neschopnosti, 
obmedzenia činnosti správcov úverov 
a nákupcov úverov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Frances Fitzgerald

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V súlade s požiadavkami 
stanovenými vo vnútroštátnych 
ustanoveniach, ktorými sa transponuje 
táto smernica, členské štáty požadujú, aby 
nákupca úveru pred tým, ako začne 
vykonávať svoje činnosti na ich území, 
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získal povolenie v domovskom členskom 
štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Frances Fitzgerald

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovujú tieto 
požiadavky na udelenie povolenia podľa 
článku 4 ods. 1:

1. Členské štáty stanovujú tieto 
požiadavky na udelenie povolenia podľa 
článku 4 ods. 1 a článku 4 ods. 1a:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) Správcovia úverov a nákupcovia 
úverov konajú v dobrej viere, so 
spotrebiteľmi zaobchádzajú čestne 
a rešpektujú ich súkromie. Nasledujúce 
praktiky sú zakázané:
i) poskytovanie zavádzajúcich informácií 
spotrebiteľom;
ii) obťažovanie spotrebiteľov vrátane 
oznamovania informácií o dlhu 
spotrebiteľov ich zamestnávateľovi, 
rodine, priateľom a susedom;
iii) účtovanie poplatkov a pokút 
spotrebiteľom, ktoré presahujú náklady 
priamo spojené so správou dlhu.
Členské štáty stanovia strop pre poplatky 
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a pokuty uvedené v bode iii) v súlade so 
zásadami spravodlivosti, racionality 
a proporcionality.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Engin Eroglu, Monica Semedo

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ak je žiadateľ právnickou osobou, 
členovia jeho vedenia alebo správneho 
orgánu a osoby, ktoré majú v držbe 
kvalifikované účasti na činnostiach 
žiadateľa v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 
36 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, alebo ak 
je žiadateľ fyzickou osobou, musia mať 
tieto charakteristické vlastnosti:

b) členovia jeho vedenia alebo 
správneho orgánu majú dostatočne dobrú 
povesť, čo preukážu tým, že:

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) majú dostatočne dobrú povesť; i) nemajú záznam v registri trestov 
ani v akomkoľvek inom rovnocennom 
vnútroštátnom registri v súvislosti so 
závažnými trestnými činmi týkajúcimi sa 
majetku, finančných činností, prania 
špinavých peňazí, podvodov, daňovej 
trestnej činnosti, porušovania služobného 
tajomstva alebo fyzickej integrity;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 317
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) majú dostatočne dobrú povesť; i) majú dostatočne dobrú povesť na 
základe článku 5a;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) majú dostatočne dobrú povesť; i) majú dostatočne dobrú povesť 
v súlade s článkom 135 smernice 
2006/48/ES a článkom 13 usmernenia: 
EBA/CP/2013/03 Konzultačný dokument 
EBA o návrhu usmernení o posúdení 
vhodnosti členov riadiaceho orgánu 
a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie 
v úverovej inštitúcii;

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) nemajú záznam v registri trestov 
ani v akomkoľvek inom rovnocennom 
vnútroštátnom registri v súvislosti so 

ii) nie sú predmetom žiadneho 
prebiehajúceho insolvenčného konania, 
ani na nich v minulosti nesmel byť 
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závažnými trestnými činmi týkajúcimi sa 
majetku, finančných činností alebo 
fyzickej integrity;

vyhlásený konkurz s výnimkou prípadu, 
keď boli rehabilitovaní v súlade 
s vnútroštátnym právom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) nie sú v súčasnosti predmetom 
žiadneho insolvenčného konania, ani na 
nich v minulosti nesmel byť vyhlásený 
konkurz s výnimkou prípadu, keď boli 
rehabilitovaní v súlade s vnútroštátnym 
právom;

iii) vedenie ako celok disponuje 
primeranými znalosťami a skúsenosťami 
s cieľom podnikať kompetentným 
a zodpovedným spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Danuta Maria Hübner

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) žiadateľ má dostatok vhodných 
zamestnancov, ktorí hovoria jazykom 
členského štátu, v ktorom správca úveru 
žiada o prevádzku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández
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Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) žiadateľ má dostatočné počiatočné 
imanie a primerané požiadavky na vlastné 
zdroje a likviditu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Danuta Maria Hübner

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) žiadateľ zaviedol primerané 
postupy na boj proti praniu špinavých 
peňazí a proti terorizmu v prípade, že 
vnútroštátne právne predpisy domovského 
členského štátu, ktorými sa transponuje 
smernica 2015/849/EÚ, určujú správcov 
úverov ako povinné subjekty na účely 
predchádzania praniu špinavých peňazí 
a financovania terorizmu a boja proti 
týmto javom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) žiadateľ má dostatok vhodných 
zamestnancov, ktorí hovoria jazykom 
členského štátu, v ktorom je dlžník v čase 
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uzavretia zmluvy o úvere usadený;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Danuta Maria Hübner

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ec) žiadateľ podľa uplatniteľného 
vnútroštátneho práva podlieha:
i) spoľahlivým mechanizmom riadenia, 
ktoré zahŕňajú primerané mechanizmy 
vnútornej kontroly a riadne správne 
a účtovné postupy;
ii) primeraným opatreniam na prebratie, 
riadenie, monitorovanie a zmiernenie 
rizík, ktorým je alebo ktorým by mohol 
byť vystavený;
iii) požiadavkám na podávanie správ 
a zverejňovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ec) žiadateľ zaviedol primerané 
postupy na boj proti praniu špinavých 
peňazí a proti terorizmu v prípade, že 
vnútroštátne právne predpisy domovského 
alebo hostiteľského členského štátu, 
ktorými sa transponuje smernica 
2015/849/EÚ, určujú správcov úverov ako 
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povinné subjekty na účely predchádzania 
praniu špinavých peňazí a financovania 
terorizmu a boja proti týmto javom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ed) neexistujú žiadne prekážky 
vyplývajúce zo štruktúry skupiny, ktoré by 
bránili účinnému dohľadu nad 
žiadateľom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ee) žiadateľ podľa uplatniteľného 
vnútroštátneho práva podlieha:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández
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Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ef) spoľahlivým mechanizmom 
riadenia, ktoré zahŕňajú primerané 
mechanizmy vnútornej kontroly a riadne 
správne a účtovné postupy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e g (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eg) primerané opatrenia na prebratie, 
riadenie, monitorovanie a zmiernenie 
rizík, ktorým je alebo ktorým by mohol 
byť vystavený;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e h (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eh) požiadavky na podávanie správ 
a zverejňovanie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 332
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. EBA vydá návrh regulačných 
technických predpisov na spresnenie 
podmienok uvedených v odseku 1 písm. 
c), d), ec) a ed) a minimálnych 
požiadaviek uvedených v odseku 1 písm. 
ee) tohto článku. Orgán EBA predloží 
Komisii tento návrh regulačných 
technických predpisov do... [jedného roka 
od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice].
Na Komisiu sa v súlade s článkami 10 až 
14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 deleguje 
právomoc prijímať regulačné technické 
predpisy uvedené v prvom pododseku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5a
Kritériá dobrej povesti

1. Žiadatelia podľa článku 5, alebo ak je 
žiadateľ právnickou osobou, členovia 
jeho vedenia alebo správneho orgánu 
a osoby, ktoré majú v držbe kvalifikované 
účasti na činnostiach žiadateľa, by sa 
mali považovať za osoby s dobrou 
povesťou, ak ich osobné alebo obchodné 
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správanie nedáva vznik žiadnym 
významným pochybnostiam o ich 
schopnosti zabezpečiť spoľahlivé 
a obozretné riadenie. Mali by sa 
zohľadniť všetky relevantné informácie, 
ktoré sú k dispozícii na posúdenie bez 
toho, aby tým boli dotknuté obmedzenia 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a bez ohľadu na štát, v ktorom 
došlo k príslušným udalostiam.
2. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány zohľadnili všetky administratívne 
alebo trestné záznamy, so zreteľom na typ 
odsúdenia alebo obvinenia, úroveň 
odvolania, prijatý trest, dosiahnutú fázu 
súdneho konania a účinok všetkých 
nápravných opatrení.
3. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány zvážili okolnosti vrátane 
zmierňujúcich okolností a závažnosť 
každého relevantného trestného činu 
alebo správneho alebo dozorného 
konania, časové obdobie a správanie 
žiadateľa od spáchania trestného činu 
a relevantnosť trestného činu alebo 
správneho alebo dozorného konania pre 
navrhovanú úlohu. Mali by sa zohľadniť 
tieto faktory, ktoré môžu spochybniť 
dobrú povesť žiadateľa:
a) odsúdenie alebo obvinenie 
z príslušného trestného činu, najmä:
b) akýkoľvek trestný čin podľa zákonov, 
ktorými sa riadia bankové, finančné, 
zaisťovacie a poisťovacie činnosti alebo 
ktoré sa týkajú trhov s cennými papiermi 
alebo cenných papierov alebo platobných 
nástrojov vrátane zákonov o praní 
špinavých peňazí, manipulácii s trhom 
alebo obchodovania s dôvernými 
informáciami a úžery;
c) akékoľvek trestné činy týkajúce sa 
nečestného konania, podvody alebo 
finančná trestná činnosť;
d) akékoľvek daňové trestné činy;
e) akékoľvek iné porušenie práva 
obchodných spoločností alebo právnych 
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predpisov v oblasti konkurzu, platobnej 
neschopnosti alebo ochrany 
spotrebiteľov;
f) relevantné súčasné alebo minulé 
vyšetrovania a/alebo donucovacie 
opatrenia alebo uloženie 
administratívnych sankcií za nedodržanie 
ustanovení, ktorými sa riadia bankové, 
finančné, zabezpečovacie alebo 
poisťovacie činnosti alebo činnosti 
týkajúce sa trhov s cennými papiermi, 
cenných papierov alebo platobných 
nástrojov, alebo akýchkoľvek právnych 
predpisov o finančných službách;
g) relevantné súčasné alebo minulé 
vyšetrovania a/alebo donucovacie 
opatrenia akýchkoľvek iných regulačných 
alebo profesionálnych orgánov za 
nedodržanie príslušných ustanovení;
h) kumulatívne účinky viacerých menších 
incidentov, ktoré jednotlivo nezasahujú do 
povesti žiadateľa, ale celkovo môžu mať 
významný vplyv.
5. Pokiaľ ide o správanie žiadateľa pri 
predchádzajúcich obchodných 
rokovaniach, pozornosť by sa mala 
venovať týmto faktorom:
a) akýkoľvek dôkaz, že žiadateľ nebol pri 
svojich rokovaniach s orgánmi dohľadu 
alebo regulačnými orgánmi 
transparentný, otvorený 
a nespolupracoval;
b) odmietnutie registrácie, oprávnenia, 
členstva alebo licencie na vykonávanie 
živnosti, podnikania alebo povolania; 
alebo zrušenie, odňatie alebo ukončenie 
takejto registrácie, oprávnenia, členstva 
alebo licencie; alebo vyhostenie 
regulačným alebo vládnym orgánom;
c) prepustenie zo zamestnania alebo 
postavenia vyplývajúceho z dôvery, 
správcovského vzťahu alebo podobnej 
situácie, alebo žiadosť o rezignáciu 
v zamestnaní na takejto pozícii; a
d) vylúčenie zo strany príslušného orgánu 
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z konania ako osoby, ktorá riadi podnik.
6. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány brali do úvahy tieto situácie 
týkajúce sa predchádzajúcej a súčasnej 
obchodnej výkonnosti a finančnej 
spoľahlivosti:
a) zaradenie nespoľahlivých dlžníkov do 
zoznamu alebo akýchkoľvek negatívnych 
záznamov tohto typu vedených uznávanou 
úverovou inštitúciou;
b) finančná a obchodná výkonnosť 
subjektov vlastnených alebo riadených 
žiadateľom, alebo v ktorých žiadateľ mal 
alebo má významný podiel s osobitným 
zreteľom na akékoľvek konania 
o rehabilitácii, konkurze a likvidácii;
c) vyhlásenie osobného bankrotu;
d) občianskoprávne spory, správne alebo 
trestné konania, veľké investície alebo 
expozície a vzaté úvery, pokiaľ môžu mať 
významný vplyv na finančnú 
spoľahlivosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Frances Fitzgerald

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia postup 
týkajúci sa udelenia povolenia správcom 
úverov, ktorý umožňuje, aby žiadateľ 
predložil žiadosť a poskytol všetky 
informácie, ktoré potrebuje príslušný orgán 
domovského členského štátu na overenie, 
či žiadateľ splnil všetky podmienky 
stanovené vo vnútroštátnych opatreniach, 
ktorými sa transponuje článok 5 ods. 1.

1. Členské štáty stanovia postup 
týkajúci sa udelenia povolenia správcom 
úverov a nákupcom úverov, ktorý 
umožňuje, aby žiadateľ predložil žiadosť 
a poskytol všetky informácie, ktoré 
potrebuje príslušný orgán domovského 
členského štátu na overenie, či žiadateľ 
splnil všetky podmienky stanovené vo 
vnútroštátnych opatreniach, ktorými sa 
transponuje článok 5 ods. 1.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) dôkaz o tom, že osoby uvedené 
v písmene c) tohto odseku dodržiavajú 
podmienky stanovené v článku 5 ods. 1 
písm. ea) až ee);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6a
Osobitné požiadavky pre podnikových 

dlžníkov správcov úverov
1. Príslušné orgány domovského 
členského štátu dozerajú na to, či 
podnikoví dlžníci správcov úverov 
dodržiavajú tieto minimálne spoločné 
normy EÚ na vymáhanie dlhu.
2. Minimálne spoločné normy EÚ na 
vymáhanie dlhu zahŕňajú povinnosť:
a) poskytnúť dôkaz o dlhu na základe 
zmluvy o úvere predtým, ako môže dôjsť 
k vymáhaniu dlhu;
b) povinne informovať dlžníka o stave 
dlhu prostredníctvom formálneho 
oznámenia predtým, ako môže dôjsť 
k vymáhaniu dlhu. Toto formálne 
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oznámenie musí obsahovať všetky 
relevantné informácie o dlhu a musí byť 
predložené transparentným 
a zrozumiteľným spôsobom;
c) zabezpečiť, aby sa oznámenie o dlhu 
zasielalo dlžníkovi doporučenou poštou 
s potvrdením o doručení v obyčajnej 
obálke a v regulovanom formáte;
d) poskytnúť oznámenie o dlhu, ktoré 
musí obsahovať aspoň tieto informácie:
i) totožnosť veriteľa vrátane jeho 
telefónneho čísla/kontaktných údajov;
ii) totožnosť správcu úveru alebo jeho 
zástupcu;
iii) notifikovaný, právne overiteľný 
a zdokumentovaný dôkaz o existencii 
dlhu, požadovaných podrobných sumách 
a type príslušného dlhu (kapitál, úroky, 
pokuty, trovy konania alebo iné);
iv) jasný a zrozumiteľný opis všetkých 
relevantných práv dlžníkov vrátane ich 
práva na ochranu pred obťažovaním 
a zavádzajúcimi praktikami;
v) kontaktné údaje o tom, kde môže dlžník 
získať informácie a poradenstvo.
3. Členské štáty by mali prijať zoznam 
činností, ktoré majú správcovia úverov 
zakázané pri styku s dlžníkmi a ktoré 
súvisia s procesom vymáhania dlhu. Tieto 
praktiky predstavujú obťažovanie a mali 
by byť spojené s odrádzajúcimi pokutami 
a obvineniami z trestných činov 
v závislosti od jednotlivých praktík.
Tento zoznam by mal okrem iného 
obsahovať:
a) zavádzanie dlžníka, a to aj 
prostredníctvom nevhodných právnych 
hrozieb alebo poskytovania zavádzajúcich 
informácií;
b) zasielanie nadmerného počtu 
upomienok, telefonických alebo iných 
upomienok; vrátane automatických správ 
a správ generovaných akoukoľvek 
technológiou prevádzkovanou bez zásahu 
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človeka;
c) neodpočítanie predchádzajúcich platieb 
z požadovanej sumy;
d) zasielanie stigmatizujúcej alebo 
zastrašujúcej komunikácie;
e) kontaktovanie iných osôb, ako je 
dlžník, vrátane jeho príbuzných, 
priateľov, susedov a kolegov;
f) kontaktovanie dlžníkov v nevhodnom 
čase alebo na nevhodnom mieste, a to aj 
počas pracovného času a na pracovisku.
4. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
dlžníkovi nikdy neúčtovali náklady 
a odmeny pre správcu úveru.
5. Členské štáty zabezpečia, aby bol dlžník 
oprávnený použiť akúkoľvek obranu voči 
správcovi úveru, ktorú mal k dispozícii 
v styku s pôvodným veriteľom, a aby bol 
informovaný o postúpení práv.
6. Podnikoví dlžníci správcov úverov 
systematicky používajú štandardizovaný 
dokument EÚ o oznamovaní dlhu 
predtým, ako môže dôjsť k vymáhaniu 
dlhu. EBA vypracuje návrh regulačných 
predpisov, v ktorých stanoví kritériá pre 
oznámenie o dlhu vrátane povinného 
dokumentu o oznámení o dlhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6a
Požiadavky na správcov úverov, veriteľov 

a poskytovateľov úverových služieb pri 
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podnikaní a vymáhaní dlhu
1. Členské štáty zabezpečia, aby veritelia, 
správcovia úverov a iní poskytovatelia 
úverových služieb povinne zasielali 
dlžníkovi pred akýmkoľvek vymáhaním 
dlhu oznámenie, ktoré bez akýchkoľvek 
nejednoznačností obsahuje dôkaz o dlhu 
vychádzajúci zo zmluvy o úvere. 
Oznámenie o dlhu sa musí doručiť 
výlučne listom adresovaným dlžníkovi 
v bielej obálke bez osobitných nápisov 
a potvrdením o doručení.
Oznámenie nesmie presiahnuť tri strany 
a jasným a zrozumiteľným jazykom pre 
širokú verejnosť musí obsahovať aspoň 
tieto informácie:
a) dôkaz o dlhu vychádzajúci zo zmluvy 
o úvere;
b) totožnosť veriteľa vrátane jeho 
kontaktných údajov;
c) v prípade potreby totožnosť správcu 
úveru a jeho práva;
d) právny základ dlhov, podrobný rozpis 
požadovaných súm a ich zdroj (kapitál, 
úroky, pokuty, trovy konania);
e) kľúčový výber opisu práv dlžníka 
vrátane nevyhnutnej ochrany pred 
obťažovaním a zavádzajúcim správaním;
f) kontaktnú adresu na doručenie 
informácií a rady pre dlžníkov 
v platobných ťažkostiach.
2. Členské štáty zabezpečia, aby žiadne 
správanie alebo praktiky nepoškodzovali 
súkromie dlžníkov.
3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
veritelia alebo správca úveru zdržali:
a) neodpočítania predchádzajúcich platieb 
z požadovanej sumy;
b) zasielania stigmatizujúcej alebo 
zastrašujúcej komunikácie, a to aj 
prostredníctvom nevhodných právnych 
hrozieb alebo poskytovania informácií, 
ktoré môžu byť pre dlžníka zavádzajúce;
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c) kontaktovania iných osôb ako je dlžník 
vrátane jeho príbuzných.
4. EBA vypracuje regulačné technické 
predpisy, v ktorých bližšie určí 
ustanovenia odsekov 2 a 3.
EBA predloží Komisii tento návrh 
regulačných technických predpisov do ... 
[12 mesiacov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice].
Na Komisiu sa v súlade s článkami 10 až 
14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 deleguje 
právomoc prijímať regulačné technické 
predpisy uvedené v prvom pododseku.
5. EBA vypracuje návrh vykonávacích 
technických predpisov, v ktorých bližšie 
určí povinný formát oznámenia podľa 
odseku 1. Orgán EBA predloží Komisii 
tento návrh vykonávacích technických 
predpisov do [12 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6a
Spätné odkúpenie dlhu

1. Ak má úverová inštitúcia v úmysle 
previesť zmluvu o úvere na nákupcu 
úveru za určenú cenu, úverová inštitúcia 
pred prevodom umožní dotknutým 
dlžníkom, ktorí sú spotrebiteľmi, spätne 
odkúpiť dlh za rovnakú cenu alebo 
s malou prirážkou, ktorú by špecifikovali 
príslušné kompetentné orgány. Na tento 
účel sa od úverových inštitúcií vyžaduje, 
aby príslušným kompetentným orgánom 
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poskytli všetky potrebné podrobnosti 
o očakávaných obchodoch s nákupcami 
úverov. 
2. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
možnosť spätného odkúpenia mohla 
vykonať v splátkach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány domovského členského 
štátu mohli odňať povolenie udelené 
správcovi úveru, ak tento správca úveru:

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány domovského členského 
štátu mali potrebné právomoci v oblasti 
dohľadu, vyšetrovania a ukladania 
sankcií v súlade s článkom 21 s cieľom 
odňať povolenie udelené správcovi úveru, 
ak tento správca úveru:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Frances Fitzgerald

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány domovského členského 
štátu mohli odňať povolenie udelené 
správcovi úveru, ak tento správca úveru:

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány domovského členského 
štátu mohli odňať povolenie udelené 
správcovi úveru alebo nákupcovi úveru, 
ak tento správca úveru alebo nákupca 
úveru:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 341
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) sa dlhšie ako 6 mesiacov nezapojil 
do činností správcu úveru;

c) sa dlhšie ako jeden rok nezapojil do 
činností správcu úveru;

Or. en

Odôvodnenie

Šesť mesiacov sa zdá byť príliš krátko – sabatikal alebo tehotenstvo by mohlo potenciálne 
ohroziť povolenie.

Pozmeňujúci návrh 342
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) závažne porušil uplatniteľné 
pravidlá vrátane ustanovení vnútroštátneho 
práva, ktorými sa transponuje táto 
smernica.

f) závažne porušil uplatniteľné 
pravidlá vrátane ustanovení vnútroštátneho 
práva, ktorými sa transponuje táto 
smernica, iné pravidlá na ochranu 
spotrebiteľa alebo osobitné požiadavky 
pre správcov úverov medzi podnikmi 
a spotrebiteľmi uvedené v článku 6a.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno f a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) sa dopustil závažného porušenia 
platných predpisov uvedených v článku 6a 
(nový).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípade, že príslušné orgány 
hostiteľského členského štátu stanovili, že 
správca úveru koná spôsobom, ktorý patrí 
pod písmená e) a f) prvého pododseku, 
poslali odôvodnenú žiadosť príslušným 
orgánom domovského členského štátu, 
v ktorom požiadajú o odobratie povolenia. 
V prípade nezhody medzi príslušnými 
orgánmi sa uplatňuje článok 12 ods. 11a.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Frances Fitzgerald

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa povolenie odníme v súlade 
s odsekom 1, členské štáty zabezpečia, aby 
o tom príslušné orgány domovského 
členského štátu okamžite informovali 
príslušné orgány v hostiteľských členských 
štátoch, ak správca úveru poskytuje služby 
podľa článku 11.

2. Ak sa povolenie odníme v súlade 
s odsekom 1, členské štáty zabezpečia, aby 
o tom príslušné orgány domovského 
členského štátu okamžite informovali 
príslušné orgány v hostiteľských členských 
štátoch, ak správca úveru alebo nákupca 
úveru poskytujú služby podľa článku 11.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 8 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Register správcov úverov, ktorí majú 
povolenie

Register správcov úverov, ktorí majú 
povolenie a register sekundárnych trhov 
orgánu EBA pre nesplácané úvery

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Frances Fitzgerald

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány založili a viedli 
vnútroštátny register všetkých správcov 
úverov, ktorí majú povolenie poskytovať 
služby na ich území vrátane správcov 
úverov poskytujúcich služby podľa článku 
11.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány založili a viedli 
vnútroštátny register všetkých správcov 
úverov a nákupcov úverov, ktorí majú 
povolenie poskytovať služby na ich území 
vrátane správcov úverov poskytujúcich 
služby podľa článku 11.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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3a. EBA v spolupráci s príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi zriadi a vedie 
register všetkých transakcií nesplácaných 
úverov na sekundárnom trhu v Únii. 
Informácie zaregistrované pre každú 
transakciu zahŕňajú totožnosť veriteľa, 
nákupcu úveru, správcu úveru, sumu 
nákupu vyjadrenú v eurách, pôvodnú 
sumu úveru a množstvo úverov 
zahrnutých v každej transakcii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Súhrnná verzia registra sa 
sprístupní online a raz ročne sa 
pravidelne aktualizuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8a
Ochrana dlžníkov

1. Členské štáty požadujú, aby správcovia 
úverov vo vzťahu k dlžníkom konali 
v dobrej viere, spravodlivo, profesionálne 
a aby rešpektovali ich súkromie.
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2. Členské štáty zabezpečia, aby 
správcovia úverov spĺňali tieto 
požiadavky:
a) poskytnuté informácie nie sú 
zavádzajúce, nejasné alebo nepravdivé;
b) správcovia úverov chránia osobné 
údaje a súkromie dlžníkov 
a nekomunikujú s inými osobami ako 
dlžníkom vrátane rodinných príslušníkov 
alebo zamestnávateľov, pokiaľ ich na to 
neoprávnil dlžník;
c) správcovia úverov neinformujú 
dlžníkov spôsobom, ktorý predstavuje 
obťažovanie, nátlak alebo neprimeraný 
vplyv.
3. Členské štáty zabezpečia, aby poplatky 
a pokuty uložené dlžníkom správcami 
úverov nepresahovali náklady priamo 
spojené so správou dlhu. Členské štáty 
požadujú, aby bol dlžník v prípade 
prevodu práv dlžníka podľa zmluvy 
o úvere alebo samotnej zmluvy o úvere na 
nákupcu úveru včas informovaný 
o prevode a aby sa všetky príslušné právne 
predpisy Únie a vnútroštátne právne 
predpisy týkajúce sa najmä vymáhania 
zmlúv, ochrany spotrebiteľa, práv dlžníka 
a trestného práva naďalej uplatňovali na 
nákupcu úveru alebo správcu úveru.
4. Členské štáty zabezpečia, aby 
správcovia úverov a nákupcovia úverov 
prípadne predvídali možnosť a stanovili 
podmienky pre ukončenie statusu 
nesplácania problémových dlžníkov 
v súlade s opatreniami stanovenými 
v usmernení ECB pre banky týkajúcimi sa 
nesplácaných úverov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) záväzok strán dodržiavať právo 
Únie a vnútroštátne právo uplatniteľné na 
zmluvu o úvere vrátane ochrany 
spotrebiteľa.

d) záväzok strán dodržiavať právo 
Únie a vnútroštátne právo uplatniteľné na 
zmluvu o úvere alebo práva veriteľa 
vrátane ochrany spotrebiteľa a údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) doložku požadujúcu spravodlivé 
a dôsledné zaobchádzanie s dlžníkmi.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) doložku požadujúcu spravodlivé 
a dôsledné zaobchádzanie s dlžníkmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty požadujú, aby boli 
v zmluve o spravovaní úveru stanovené 
požiadavky, podľa ktorých:
a) správca úveru informuje veriteľa pred 
prenesením svojej činnosti správcu úveru 
na externých poskytovateľov;
b) dlžník je informovaný o zmluve 
o spravovaní úveru, ako aj o akomkoľvek 
ďalšom prenesení činností súvisiacich so 
spravovaním úveru na externých 
poskytovateľov;
c) sa náklady a odmeny pre správcu úveru 
nesmú účtovať dlžníkovi;
d) dlžník je oprávnený podať proti 
správcovi úveru akékoľvek príslušné 
odvolanie, ktoré mal k dispozícii aj proti 
pôvodnému veriteľovi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru aspoň 10 rokov od dátumu 
zmluvy podľa odseku 1 viedol a udržiaval 
tieto záznamy:

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru aspoň 10 rokov od dátumu 
zmluvy podľa odseku 1 a aspoň päť rokov 
od dátumu ukončenia zmluvy viedol 
a udržiaval tieto záznamy:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
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Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípade, že správca úveru využíva tretiu 
stranu na vykonávanie činností, ktoré by za 
normálnych okolností vykonával uvedený 
správa úveru („poskytovateľ úverových 
služieb“), bol správca úveru naďalej plne 
zodpovedný za dodržiavanie všetkých 
záväzkov na základe vnútroštátnych 
ustanovení, ktorými sa transponuje táto 
smernica. Pri externom zabezpečovaní 
uvedených činností spravovania úverov 
musia byť splnené tieto podmienky:

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípade, že správca úveru využíva tretiu 
stranu na vykonávanie činností, ktoré by za 
normálnych okolností vykonával uvedený 
správa úveru („poskytovateľ úverových 
služieb“), bol správca úveru kontrolovaný 
tými istými orgánmi dohľadu, ktoré má 
bankový systém členského štátu, a naďalej 
plne zodpovedný za dodržiavanie všetkých 
záväzkov na základe vnútroštátnych 
ustanovení, ktorými sa transponuje táto 
smernica. Pri externom zabezpečovaní 
uvedených činností spravovania úverov 
musia byť splnené tieto podmienky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípade, že správca úveru využíva tretiu 
stranu na vykonávanie činností, ktoré by 
za normálnych okolností vykonával 
uvedený správa úveru („poskytovateľ 
úverových služieb“), bol správca úveru 
naďalej plne zodpovedný za dodržiavanie 
všetkých záväzkov na základe 
vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa 
transponuje táto smernica. Pri externom 
zabezpečovaní uvedených činností 
spravovania úverov musia byť splnené 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípade, že tretia strana vykonáva služby 
pre správcu úveru súvisiace s akoukoľvek 
z činností uvedených v článku 3 ods. 1 
bode 7a písm. iii) a iv), bol správca úveru 
naďalej plne zodpovedný za dodržiavanie 
všetkých záväzkov na základe 
vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa 
transponuje táto smernica. Pri externom 
zabezpečovaní uvedených činností 
spravovania úverov musia byť splnené 
tieto podmienky:
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tieto podmienky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V zmysle prvého pododseku sa medzi 
správcom úveru a poskytovateľom 
úverových služieb uzavrie písomná 
dohoda o externom zabezpečovaní 
činností, ktorou sa stanovuje povinnosť 
poskytovateľa úverových služieb 
dodržiavať uplatniteľné právne 
ustanovenia vrátane vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktorými sa 
transponuje táto smernica, ako aj 
príslušné právo Únie alebo vnútroštátne 
právo uplatniteľné na práva veriteľa 
podľa zmluvy o úvere alebo na samotnú 
zmluvu o úvere. Zmluvný vzťah medzi 
správcom úveru a veriteľom a záväzky 
správcu úveru voči veriteľovi alebo 
dlžníkom sa uzavretím dohody o externom 
zabezpečovaní s poskytovateľom 
úverových služieb nemenia. Externé 
zabezpečovanie činností spravovania 
úverov nemá vplyv na dodržiavanie 
požiadaviek vyplývajúcich z povolenia 
správcu úveru podľa článku 5 ods. 1.
Externé zabezpečovanie činností 
poskytovateľom úverových služieb 
nebráni tomu, aby príslušné orgány 
vykonávali dohľad nad správcom úveru 
v súlade s článkami 12 a 20.
Externé zabezpečovanie činností 
uvedených v článku 3 ods. 9 sa vykonáva 
takým spôsobom, aby sa nenarušila 
kvalita vnútornej kontroly správcu úverov 
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ani spoľahlivosť alebo kontinuita jeho 
úverových služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru aspoň 10 rokov od dátumu 
zmluvy podľa odseku 1 viedol a udržiaval 
záznamy o všetkých pokynoch 
poskytnutých poskytovateľovi úverových 
služieb.

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru aspoň 10 rokov od dátumu 
zmluvy podľa odseku 1 a aspoň päť rokov 
od dátumu ukončenia zmluvy viedol 
a udržiaval záznamy o všetkých pokynoch 
poskytnutých poskytovateľovi úverových 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru aspoň 10 rokov od dátumu 
zmluvy podľa odseku 1 viedol a udržiaval 
záznamy o všetkých pokynoch 
poskytnutých poskytovateľovi úverových 
služieb.

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru bezodkladne informoval 
príslušný orgán domovského, resp. 
hostiteľského členského štátu, nie však 
pred externým zabezpečovaním činností 
v súlade s odsekom 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
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v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10a
Právo na právne zastúpenie

1. Pri každom súdnom pojednávaní, ktoré 
sa týka problémového dlžníka, sa musí 
zvážiť štatút rovnosti zastúpenia, aby sa 
zabezpečilo úplné a spravodlivé 
pojednávanie a úplné a komplexné 
pochopenie všetkých parametrov 
a právnych sporov, ktoré sa riešia. 
2. Vyžaduje si to existenciu ekvivalentu 
právneho zastúpenia a jeho dostupnosti 
pre všetkých problémových dlžníkov 
a v prípade nedostatočného oznámenia 
vopred na zabezpečenie komplexnej 
prípravy všetkých relevantných faktov 
a podrobností na vhodné súdne 
zastupovanie sporného prípadu.
3. V prípade potreby sa táto služba 
poskytuje na náklady členského štátu 
prostredníctvom bezplatnej právnej 
pomoci alebo ekvivalentnej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru, ktorý získal povolenie 
v súlade s článkom 5 v domovskom 
členskom štáte, mal právo poskytovať 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru, ktorý získal povolenie 
v súlade s článkom 5 v domovskom 
členskom štáte, mal právo poskytovať 
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v Únii uvedené služby, na ktoré sa 
vzťahuje uvedené povolenie.

v Únii uvedené služby, na ktoré sa 
vzťahuje uvedené povolenie, alebo služby 
určené na opätovné prerokovanie 
podmienok týkajúcich sa práv veriteľa 
podľa zmluvy o úvere alebo samotnej 
zmluvy o úvere.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru, ktorý získal povolenie 
v súlade s článkom 5 v domovskom 
členskom štáte, mal právo poskytovať 
v Únii uvedené služby, na ktoré sa 
vzťahuje uvedené povolenie.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru, ktorý získal povolenie 
v súlade s článkom 5 v domovskom 
členskom štáte, mal právo poskytovať 
v Únii uvedené služby, na ktoré sa 
vzťahuje uvedené povolenie, a to bez toho, 
aby tým boli dotknuté vnútroštátne právne 
predpisy týkajúce sa práv dlžníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Odchylne od prvého pododseku, 
pokiaľ ide o zabezpečené zmluvy o úvere 
uzatvorené medzi veriteľmi a dlžníkmi, 
ktorí sú spotrebiteľmi, ako je vymedzené 
v článku 3 písm. a) smernice 2008/48/ES, 
ako aj zmluvy o úvere uzatvorené medzi 
veriteľmi a podnikovými dlžníkmi 
zabezpečené nehnuteľnosťou určenou na 
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bývanie, ktorá je hlavným sídlom 
podnikového dlžníka, od správcu úveru sa 
vyžaduje, aby získal povolenie a založil 
pobočku alebo dcérsku spoločnosť 
v členskom štáte, v ktorom plánuje 
pôsobiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Matt Carthy

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Pokiaľ ide o zmluvy o úvere 
uzatvorené medzi veriteľmi 
a spotrebiteľmi, ako aj zmluvy o úvere 
uzatvorené medzi veriteľmi 
a podnikovými dlžníkmi zabezpečené 
nehnuteľnosťou určenou na bývanie, 
ktorá je hlavným sídlom podnikového 
dlžníka, od správcu úveru sa vyžaduje, 
aby získal povolenie a založil pobočku 
alebo dcérsku spoločnosť v členskom 
štáte, v ktorom plánuje pôsobiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Pokiaľ ide o zmluvy o úvere 
uzatvorené medzi veriteľmi 
a spotrebiteľmi, od správcu úveru sa 
vyžaduje, aby získal povolenie a založil 
pobočku alebo dcérsku spoločnosť 
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v členskom štáte, v ktorom plánuje 
pôsobiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Pokiaľ ide o zmluvy o úvere 
uzatvorené medzi veriteľmi 
a spotrebiteľmi, od správcu úveru sa 
vyžaduje, aby získal povolenie a založil 
pobočku alebo dcérsku spoločnosť 
v členskom štáte, v ktorom plánuje 
pôsobiť.

Or. en

Odôvodnenie

Financial firms such as banks, investment companies can obtain a license in any Member 
State and then passport their products and services into other EU countries through a branch 
or online distribution. In that case, the supervisory authority of the firm’s home country is 
competent to oversee its activities, while the host authority (country where the firm effectively 
operates) has limited power over those firms. The EU passporting model does not take the 
consumer perspective into account and leaves room for regulatory and supervisory arbitrage, 
endangering market integrity and financial stability. More specifically, EU passporting is not 
an appropriate tool when it comes to consumer non-performing loans. Distressed consumer 
borrowers should not be exposed to credit servicers authorised and supervised abroad. This 
would have major negative consequences for vulnerable consumers.

Pozmeňujúci návrh 368
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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b) podľa potreby adresu pobočky 
usadenej v hostiteľskom členskom štáte;

b) adresu pobočky usadenej 
v hostiteľskom členskom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podľa potreby totožnosť a adresu 
zástupcu vymenovaného v hostiteľskom 
členskom štáte;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Matt Carthy

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Správcovia úverov dodržiavajú 
všetky ďalšie právne predpisy a pravidlá 
hostiteľského členského štátu týkajúce sa 
činností spojených s vymáhaním dlhov bez 
ohľadu na to, kde v EÚ sa správca úveru 
nachádza.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 7 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Správca úveru dodržiava pravidlá 
hostiteľského členského štátu týkajúce sa 
činností spojených s vymáhaním dlhov bez 
ohľadu na to, kde v EÚ má svoje sídlo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 12 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Správcovia úverov nesmú mať 
oprávnenie poskytovať cezhraničné 
služby, pokiaľ ide o zmluvy o úvere 
uzatvorené medzi veriteľmi a dlžníkmi, 
ktorí sú spotrebiteľmi, ako je vymedzené 
v článku 3 písm. a) smernice 2008/48/ES, 
ako aj zmluvy o úvere uzatvorené medzi 
veriteľmi a podnikovými dlžníkmi 
zabezpečené nehnuteľnosťou určenou na 
bývanie, ktorá je hlavným sídlom 
podnikového dlžníka. V takom prípade 
správcov úverov schvaľujú a kontrolujú 
príslušné orgány členského štátu, 
v ktorom skutočne pôsobia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány domovského členského 
štátu preskúmali a zhodnotili, či správca 
úveru, ktorý poskytuje služby 
v hostiteľskom členskom štáte, priebežne 
dodržiava požiadavky tejto smernice.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány domovského členského 
štátu preskúmali a zhodnotili, či správca 
úveru, ktorý poskytuje služby 
v hostiteľskom členskom štáte, priebežne 
dodržiava požiadavky stanovené 
v článkoch 5 a 5a tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Matt Carthy

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Správcovia úverov nesmú mať 
oprávnenie poskytovať cezhraničné 
služby, pokiaľ ide o zmluvy o úvere 
uzatvorené medzi veriteľmi 
a spotrebiteľmi, ako aj zmluvy o úvere 
uzatvorené medzi veriteľmi 
a podnikovými dlžníkmi zabezpečené 
nehnuteľnosťou určenou na bývanie, 
ktorá je hlavným sídlom podnikového 
dlžníka. V takom prípade správcov úverov 
schvaľujú a kontrolujú príslušné orgány 
členského štátu, v ktorom skutočne 
pôsobia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby 
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príslušné orgány hostiteľského členského 
štátu preskúmali a zhodnotili, či správca 
úveru, ktorý poskytuje služby v danom 
členskom štáte, priebežne dodržiava 
požiadavky tejto smernice, ako aj z iných 
vnútroštátnych predpisov a predpisov 
Únie uplatniteľných na zmluvu o úvere 
a na jej dlžníka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Správcovia úverov nemajú 
povolenie poskytovať cezhraničné služby 
v súvislosti so zmluvami o úvere 
uzatvorenými medzi veriteľmi 
a spotrebiteľmi. V takom prípade 
správcov úverov schvaľujú a kontrolujú 
príslušné orgány členského štátu, 
v ktorom skutočne pôsobia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Správcovia úverov nemajú 
povolenie poskytovať cezhraničné služby 
v súvislosti so zmluvami o úvere 
uzatvorenými medzi veriteľmi 
a spotrebiteľmi. V takom prípade 
správcov úverov schvaľujú a kontrolujú 
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príslušné orgány členského štátu, 
v ktorom skutočne pôsobia.

Or. en

Odôvodnenie

Režim povolení v zahraničí EÚ nie je vhodným nástrojom, pokiaľ ide o nesplácané úvery 
spotrebiteľmi. Znevýhodnené spotrebiteľské pôžičky by nemali byť predložené správcom 
úverov, ktorí majú povolenie a dohľad v zahraničí. Malo by to závažné negatívne dôsledky pre 
zraniteľných spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 378
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
príslušné orgány domovského členského 
štátu oprávnené vykonávať dohľad, 
vyšetrovať a ukladať správne sankcie alebo 
pokuty a nápravné opatrenia správcom 
úverov v súvislosti s ich činnosťami 
v hostiteľskom členskom štáte.

2. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
príslušné orgány domovského 
a hostiteľského členského štátu oprávnené 
vykonávať dohľad, vyšetrovať a ukladať 
správne sankcie alebo pokuty a nápravné 
opatrenia správcom úverov v súvislosti 
s ich činnosťami v hostiteľskom členskom 
štáte týkajúcimi sa povinností stanovených 
predchádzajúcim odsekom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípade, že správca úveru, ktorý má 

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípade, že správca úveru, ktorý má 
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bydlisko v domovskom členskom štáte 
alebo je v domovskom členskom štáte 
usadený, zriadil pobočku alebo vymenoval 
zástupcu v hostiteľskom členskom štáte, 
príslušné orgány domovského členského 
štátu a príslušné orgány hostiteľského 
členského štátu úzko spolupracovali pri 
vykonávaní svojich funkcií a povinností 
stanovených v tejto smernici, a najmä pri 
vykonávaní kontrol, vyšetrovaní a kontrol 
na mieste v uvedenej pobočke alebo 
v súvislosti s uvedeným zástupcom.

bydlisko v domovskom členskom štáte 
alebo je v domovskom členskom štáte 
usadený, zriadil pobočku alebo vymenoval 
poskytovateľa úverových služieb 
v hostiteľskom členskom štáte, príslušné 
orgány domovského členského štátu 
a príslušné orgány hostiteľského členského 
štátu úzko spolupracovali pri vykonávaní 
svojich funkcií a povinností stanovených 
v tejto smernici, a najmä pri vykonávaní 
kontrol, vyšetrovaní a kontrol na mieste 
v uvedenej pobočke alebo v súvislosti 
s uvedeným poskytovateľom úverových 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány domovského členského 
štátu pri vykonávaní svojich funkcií 
a povinností stanovených v tejto smernici 
požiadali príslušné orgány hostiteľského 
členského štátu o pomoc pri vykonávaní 
kontroly na mieste v pobočke zriadenej 
v hostiteľskom členskom štáte alebo 
u zástupcu vymenovaného v hostiteľskom 
členskom štáte.

5. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány domovského členského 
štátu pri vykonávaní svojich funkcií 
a povinností stanovených v tejto smernici 
požiadali príslušné orgány hostiteľského 
členského štátu o pomoc pri vykonávaní 
kontroly na mieste v pobočke zriadenej 
v hostiteľskom členskom štáte alebo 
u zástupcu vymenovaného v hostiteľskom 
členskom štáte. Kontrola na mieste 
v pobočke alebo u poskytovateľa 
úverových služieb sa vykonáva v súlade 
s právom členského štátu, v ktorom sa 
kontrola vykonáva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Ernest Urtasun
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípade, že príslušné orgány 
hostiteľského členského štátu majú dôkazy 
o tom, že správca úveru poskytujúci služby 
na jeho území v súlade s článkom 11 
porušuje povinnosti vyplývajúce 
z vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa 
transponuje táto smernica, odovzdali 
uvedené dôkazy príslušným orgánom 
domovského členského štátu a požiadali 
ich, aby prijali primerané opatrenia.

9. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípade, že príslušné orgány 
hostiteľského členského štátu majú dôkazy 
o tom, že správca úveru poskytujúci služby 
na jeho území v súlade s článkom 11 
porušuje uplatniteľné pravidlá vrátane 
povinností vyplývajúcich z vnútroštátnych 
ustanovení, ktorými sa transponuje táto 
smernica, odovzdali uvedené dôkazy 
príslušným orgánom domovského 
členského štátu a požiadali ich, aby prijali 
primerané opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Pedro Marques

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípade, že príslušné orgány 
hostiteľského členského štátu majú dôkazy 
o tom, že správca úveru poskytujúci služby 
na jeho území v súlade s článkom 11 
porušuje povinnosti vyplývajúce 
z vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa 
transponuje táto smernica, odovzdali 
uvedené dôkazy príslušným orgánom 
domovského členského štátu a požiadali 
ich, aby prijali primerané opatrenia.

9. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípade, že príslušné orgány 
hostiteľského členského štátu majú dôkazy 
o tom, že správca úveru poskytujúci služby 
na jeho území v súlade s článkom 11 
porušuje požiadavky stanovené v článku 5 
tejto smernice, odovzdali uvedené dôkazy 
príslušným orgánom domovského 
členského štátu a požiadali ich, aby prijali 
primerané opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 383



PE645.006v01-00 108/157 AM\1195240SK.docx

SK

Pedro Marques

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípade, že po informovaní domovského 
členského štátu neboli v primeranej lehote 
prijaté žiadne primerané opatrenia alebo 
napriek opatreniam prijatým príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu, 
alebo v naliehavom prípade, správca úveru 
naďalej porušuje záväzky podľa tejto 
smernice, boli príslušné orgány 
hostiteľského členského štátu oprávnené 
prijať primerané správne sankcie alebo 
pokuty a nápravné opatrenia s cieľom 
zabezpečiť dodržiavanie ustanovení tejto 
smernice na jeho území po bezodkladnom 
informovaní príslušných orgánov 
domovského členského štátu.

11. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípade, že po informovaní domovského 
členského štátu neboli v primeranej lehote 
prijaté žiadne primerané opatrenia alebo 
napriek opatreniam prijatým príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu, 
alebo v naliehavom prípade, ak sú 
potrebné okamžité opatrenia na riešenie 
vážnej hrozby pre spoločné záujmy 
dlžníkov v súvislosti s tým, že správca 
úveru naďalej porušuje uplatniteľné 
pravidlá, a to aj záväzky podľa tejto 
smernice a iné vnútroštátne predpisy, boli 
príslušné orgány hostiteľského členského 
štátu oprávnené prijať primerané správne 
pokuty a nápravné opatrenia s cieľom 
zabezpečiť dodržiavanie uplatniteľných 
pravidiel po bezodkladnom informovaní 
príslušných orgánov domovského 
členského štátu Príslušné orgány 
hostiteľského členského štátu môžu 
okrem toho zakázať ďalšie činnosti 
uvedených správcov úverov vo svojom 
členskom štáte, pokiaľ príslušný orgán 
domovského členského štátu neprijme 
primerané rozhodnutie, alebo pokiaľ 
správca úverov neuplatní nápravné 
opatrenie. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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11. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípade, že po informovaní domovského 
členského štátu neboli v primeranej lehote 
prijaté žiadne primerané opatrenia alebo 
napriek opatreniam prijatým príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu, 
alebo v naliehavom prípade, správca úveru 
naďalej porušuje záväzky podľa tejto 
smernice, boli príslušné orgány 
hostiteľského členského štátu oprávnené 
prijať primerané správne sankcie alebo 
pokuty a nápravné opatrenia s cieľom 
zabezpečiť dodržiavanie ustanovení tejto 
smernice na jeho území po bezodkladnom 
informovaní príslušných orgánov 
domovského členského štátu.

11. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípade, že po informovaní domovského 
členského štátu, že boli v primeranej lehote 
prijaté primerané opatrenia, alebo napriek 
opatreniam prijatým príslušnými orgánmi 
domovského členského štátu, alebo 
v naliehavom prípade, správca úveru 
naďalej porušuje platné predpisy vrátane 
jeho záväzkov podľa tejto smernice, boli 
príslušné orgány hostiteľského členského 
štátu oprávnené prijať primerané správne 
sankcie alebo pokuty a nápravné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť dodržiavanie 
ustanovení tejto smernice na jeho území po 
bezodkladnom informovaní príslušných 
orgánov domovského členského štátu. 
Členské štáty konkrétne zabezpečia, aby 
príslušné orgány hostiteľského členského 
štátu zakázali činnosti takýchto správcov 
úverov vo svojom členskom štáte, pokiaľ 
príslušný orgán domovského členského 
štátu neprijme primerané rozhodnutie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 11 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11a. Ak sa príslušný orgán členského 
štátu domnieva, že spolupráca 
s príslušnými orgánmi iného členského 
štátu v konkrétnej veci nespĺňa príslušné 
požiadavky stanovené v tejto smernici, 
postúpi záležitosť orgánu EBA. V prípade 
nezhody medzi domovskými 
a hostiteľskými orgánmi, ktoré trvajú 
dlhšie ako štyri mesiace, príslušné orgány 
postúpia svoje rozhodnutie EBA 
a počkajú na rozhodnutie, ktoré môže 
tento orgán prijať v súlade s článkom 19 
ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 
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a prijmú svoje rozhodnutia v súlade 
s rozhodnutím orgánu EBA. Táto 
štvormesačná lehota sa považuje za 
zmierovacie obdobie v zmysle uvedeného 
nariadenia. V súlade s článkom 19 ods. 1 
druhým pododsekom uvedeného 
nariadenia môže EBA pomôcť príslušným 
orgánom dosiahnuť dohodu aj 
z vlastného podnetu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 386
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh smernice
Hlava 2 – kapitola 2 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Práva a ochrana problémových 
spotrebiteľských dlžníkov

Or. en

Odôvodnenie

Distressed borrowers need to be protected from an additional financial burden in case the 
creditor or a third-party investor/purchaser forecloses the borrower’s primary residence. In 
that case, return or transfer to the creditor or a third-party of the security or proceeds from 
the sale of the security should be sufficient to repay the credit. Article 28(4) of the Mortgage 
Credit Directive would need to be amended accordingly. Art 28(4) of MCD provides that 
“Member States shall not prevent the parties to a credit agreement from expressly agreeing 
that return or transfer to the creditor of the security or proceeds from the sale of the security 
is sufficient to repay the credit”. Credit purchasers are specialised firms which purchase 
portfolios of distressed debt from banks at a discounted price, and then try to collect the total 
amount of debt, plus fees and penalties, from the debtor. The current situation is imbalanced 
and does not take account of the consumer interests.  A more sustainable solution is possible , 
which would ensure that the NPLs are removed from banks’ balance sheets, while at the same 
time limit consumer exposure to third party credit purchasers and credit servicers with whom 
the consumer did not contact, and whose interests are diametrically opposed with those of the 
consumer; Very often distressed borrowers cannot make use of a legal representation in court 
cases involving a dispute with the creditor or a third party. That represents an unlevel playing 
field between the finance professional and the consumer and may influence the outcome of the 
court cases.
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Pozmeňujúci návrh 387
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh smernice
Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12a
Opatrenia týkajúce sa odkladu splátok 

a zabavenia
1. Veritelia vynaložia maximálne úsilie, 
aby zabránili prevodu nesplácaných 
úverov spotrebiteľov na tretie strany. 
Členské štáty zabezpečia najmä to, aby 
veritelia vykonávali primerané opatrenia 
týkajúce sa odkladu splátok problémových 
dlžníkov v súlade s článkom 28 smernice 
2014/17/EÚ a usmerneniami orgánu EBA 
k nedoplatkom a zabaveniu 
EBA/GL/2015/12.
2. Opatrenia týkajúce sa odkladu splátok 
môžu zahŕňať nasledujúce úľavy pre 
spotrebiteľa:
a) úplné alebo čiastočné refinancovanie 
zmluvy o úvere;
b) úpravu predchádzajúcich podmienok 
zmluvy o úvere, ktoré môžu okrem iného 
zahŕňať:
i) predĺženie lehoty splatnosti hypotéky;
ii) zmenu typu hypotéky (napríklad zmena 
typu hypotéky z kapitálovej a úrokovej 
hypotéky iba na úrokovú hypotéku);
iii) odloženie platby celej splátky alebo jej 
časti na určité obdobie;
iv) zmena úrokovej sadzby na určitú 
hranicu;
v) ponuka platobných prázdnin.
3. Vymedzenie pojmu nesplácaných 
úverov prijaté vo vykonávacom nariadení 
Komisie (EÚ) 2015/227 sa nevzťahuje na 
povinnosti veriteľov týkajúce sa odkladu 
splátok.
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4. V prípade odkladu splátok, keď je úver 
zabezpečený hlavným sídlom spotrebiteľa, 
musí na splatenie úveru postačovať 
navrátenie zábezpeky veriteľovi alebo 
tretej strane alebo prevod zábezpeky na 
veriteľa alebo tretiu stranu. V súlade 
s tým sa zmení i článok 28 ods. 4 smernice 
2014/17/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh smernice
Článok 12 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12b
Spätné odkúpenie dlhu

1. Ak má úverová inštitúcia v úmysle 
previesť zmluvu o úvere na nákupcu 
úveru za určenú cenu, úverová inštitúcia 
pred prevodom umožní dotknutým 
dlžníkom, ktorí sú spotrebiteľmi, spätne 
odkúpiť dlh za rovnakú cenu alebo 
s malou prirážkou, ktorú by spresnili 
príslušné kompetentné orgány. Na tento 
účel sa od úverových inštitúcií vyžaduje, 
aby príslušným kompetentným orgánom 
poskytli všetky potrebné podrobnosti 
o očakávaných obchodoch s nákupcami 
úverov.
2. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
možnosť spätného odkúpenia mohla 
vykonať v splátkach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh smernice
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Článok 12 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12b
Pravidlá správania pre správcov úverov 

a nákupcov úverov
1. Správcovia úverov a nákupcovia úverov 
konajú v dobrej viere, so spotrebiteľmi 
zaobchádzajú čestne a rešpektujú ich 
súkromie. Nasledujúce praktiky sú 
zakázané:
a) poskytovanie zavádzajúcich informácií 
spotrebiteľom;
b) obťažovanie spotrebiteľov vrátane 
oznamovania informácií o dlhu 
spotrebiteľov ich zamestnávateľovi, 
rodine, priateľom a susedom;
c) účtovanie poplatkov a pokút 
spotrebiteľom, ktoré presahujú náklady 
priamo spojené so správou dlhu. Členské 
štáty stanovia strop pre tieto poplatky 
a pokuty v súlade so zásadami 
spravodlivosti, racionality 
a proporcionality.
Tento odsek sa vzťahuje aj na externých 
poskytovateľov služieb stanovených 
v článku 10 tejto smernice.
2. Členské štáty musia byť schopné 
zachovať existujúce vnútroštátne 
opatrenia zamerané na ochranu 
problémových dlžníkov a prijať prísnejšie 
opatrenia, napríklad opatrenia týkajúce sa 
osobnej platobnej neschopnosti, 
obmedzenia činnosti správcov úverov 
a nákupcov úverov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh smernice
Článok 12 d (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12d
Právo na právne zastúpenie

1. Pri každom súdnom pojednávaní, ktoré 
sa týka problémového dlžníka, sa musí 
zvážiť štatút rovnosti zastúpenia, aby sa 
zabezpečilo úplné a spravodlivé 
pojednávanie a úplné a komplexné 
pochopenie všetkých parametrov 
a právnych sporov, ktoré sa riešia.
2. Vyžaduje si to existenciu ekvivalentu 
právneho zastúpenia a jeho dostupnosti 
pre všetkých problémových dlžníkov 
a v prípade nedostatočného oznámenia 
vopred na zabezpečenie komplexnej 
prípravy všetkých relevantných faktov 
a podrobností na vhodné súdne 
zastupovanie sporného prípadu.
3. V prípade potreby sa táto služba 
poskytuje na náklady členského štátu 
prostredníctvom bezplatnej právnej 
pomoci alebo jej ekvivalentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh smernice
Článok 12 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12e
Mimosúdne urovnanie sporov

Členské štáty zabezpečia, aby mali 
spotrebitelia k dispozícii nezávislé 
a účinné mechanizmy mimosúdneho 
urovnania sporov. Tieto mechanizmy 
zahŕňajú priame urovnanie a alternatívne 
riešenie sporov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok -13 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok -13
Opatrenia týkajúce sa odkladu splátok

1. Členské štáty požadujú, aby veritelia 
s náležitou starostlivosťou vynaložili 
maximálne úsilie, aby popri opatreniach 
stanovených v článku 28 smernice 
2014/17/EÚ vykonali podľa potreby 
primerané a uskutočniteľné opatrenia 
týkajúce sa odkladu splátok pred 
prevodom práv veriteľa podľa zmluvy 
o úvere alebo zmluvy o úvere, ak sa 
dlžník, ktorý uzatvoril zmluvu o úvere, 
nachádza v platobných ťažkostiach.
2. Opatrenia týkajúce sa odkladu splátok 
uprednostňujú spotrebiteľov a zahŕňajú 
minimálne tieto potenciálne opatrenia, 
ktoré sa na základe posúdenia dostupnosti 
oznamujú dlžníkom v platobných 
ťažkostiach v štandardizovaných 
formátoch:
a) možnosti úplného alebo čiastočného 
refinancovania zmluvy o úvere;
b) možnosti týkajúce sa potenciálnej 
úpravy výhod, ktoré pre dlžníka vyplývajú 
z predchádzajúcich podmienok zmluvy 
o úvere, vrátane, okrem iného:
i) predĺženia lehoty splatnosti úveru;
ii) zmeny typu úveru;
iii) odloženia platby celej splátky alebo jej 
časti na určité obdobie;
iv) zmeny úrokovej sadzby na určitú 
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hranicu; ponuky platobných prázdnin 
a obdobia odkladu;
v) čiastočného splácania a spätného 
odkúpenia dlhu;
vi) menových prepočtov;
vii) čiastočného odpustenia a konsolidácie 
dlhu.
3. Označenie zmlúv o úvere za nesplácané 
zmluvy sa uskutoční bez toho, aby tým 
boli dotknuté požiadavky veriteľa na 
odklad splátok.
4. Úverové inštitúcie a iní veritelia 
každoročne predkladajú príslušným 
orgánom správu, v ktorej zhrnú svoje 
politiky a postupy týkajúce sa odkladu 
splátok vrátane postupov na čo 
najrýchlejšie odhalenie dlžníkov 
v platobných ťažkostiach. Správa 
obsahuje zhrnutie počtu dlžníkov, ktorí 
využili opatrenia týkajúce sa odkladu 
splátok, a podrobnosti o opatreniach 
týkajúcich sa odkladu splátok, ktoré boli 
účinné v predchádzajúcom roku. Riadiaci 
orgán by mal tieto informácie schváliť 
predtým, ako ich predloží príslušným 
orgánom.
5. EBA vypracuje návrh regulačných 
technických predpisov s cieľom stanoviť:
i) opatrenia týkajúce sa odkladu splátok 
a posúdenie dostupnosti uvedené v odseku 
2;
ii) vymedzenie pojmu dlžníka v platobných 
ťažkostiach uvedeného v odseku 2;
iii) obsah správy uvedenej v odseku 4.
Orgán EBA predloží uvedený návrh 
regulačných technických predpisov 
Komisii do [1 rok po nadobudnutí 
účinnosti smernice]. Na Komisiu sa 
v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia 
(EÚ) č. 1093/2010 deleguje právomoc 
prijímať regulačné technické predpisy 
uvedené v prvom pododseku.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 393
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok -13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok -13a
Požiadavky na veriteľov pred prevodom 

práv veriteľa podľa zmluvy o úvere alebo 
danej zmluvy o úvere

Členský štát vyžaduje, aby veritelia 
nemohli previesť splácanú zmluvu 
o úvere bez súhlasu dlžníka, ktorý zmluvu 
o úvere uzavrel.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
veriteľ poskytol nákupcovi úveru všetky 
potrebné informácie, ktoré mu umožnia 
posúdiť hodnotu zmluvy o úvere 
a pravdepodobnosť návratnosti hodnoty 
uvedenej zmluvy pred uzavretím zmluvy 
o prevode uvedenej zmluvy o úvere.

1. Členské štáty zabezpečia, že veriteľ 
poskytne nákupcovi úveru potrebné 
informácie týkajúce sa práv veriteľa 
podľa nesplácanej zmluvy o úvere alebo 
samotnej nesplácanej zmluvy o úvere 
s prípadným kolaterálom, ktoré mu 
umožnia posúdiť hodnotu práv veriteľa 
podľa nesplácanej zmluvy o úvere alebo 
samotnej nesplácanej zmluvy o úvere 
a pravdepodobnosť návratnosti hodnoty 
uvedenej zmluvy pred uzavretím zmluvy 
o prevode uvedených práv veriteľa podľa 
nesplácanej zmluvy o úvere alebo danej 
nesplácanej zmluvy o úvere, a zároveň 
zabezpečia ochranu informácií 
poskytnutých zo strany veriteľa 
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a dôvernosť obchodných údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Danuta Maria Hübner

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
veriteľ poskytol nákupcovi úveru všetky 
potrebné informácie, ktoré mu umožnia 
posúdiť hodnotu zmluvy o úvere 
a pravdepodobnosť návratnosti hodnoty 
uvedenej zmluvy pred uzavretím zmluvy 
o prevode uvedenej zmluvy o úvere.

1. Členské štáty v rozsahu, v akom sa 
očakáva alebo v akom možno primerane 
očakávať, že získa alebo uľahčí šírenie 
takýchto informácií, zabezpečia, aby 
veriteľ poskytol nákupcovi úveru všetky 
potrebné informácie, ktoré mu umožnia 
posúdiť hodnotu zmluvy o úvere 
a pravdepodobnosť návratnosti hodnoty 
uvedenej zmluvy pred uzavretím zmluvy 
o prevode uvedenej zmluvy o úvere.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
Danuta Maria Hübner

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty požadujú, aby 
úverová inštitúcia alebo dcérska 
spoločnosť úverovej inštitúcie, ktorá 
prevádza zmluvu o úvere na nákupcu 
úveru, oznámila príslušným orgánom 
určeným v súlade s článkom 20 ods. 3 tejto 
smernice a článkom 4 smernice 
2013/36/EÚ39 tieto údaje:

2. Členské štáty pri každom prevode 
požadujú, aby úverové inštitúcie, ktoré 
prevádzajú práva veriteľa podľa 
nesplácanej zmluvy o úvere alebo 
samotnú nesplácanú zmluvu o úvere na 
nákupcu úveru, štvrťročne informovali 
príslušné orgány určené v súlade 
s článkom 20 ods. 3 tejto smernice 
a článkom 4 smernice 2013/36/EÚ39 
o identifikátore právnického subjektu 
nákupcu úveru, alebo ak takýto 
identifikátor neexistuje, o:
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i) totožnosti nákupcu úveru alebo členov 
riadiaceho alebo správneho orgánu 
nákupcu a osôb, ktoré majú kvalifikovanú 
účasť na činnostiach nákupcu v zmysle 
článku 4 ods. 1 bodu 36 nariadenia (EÚ) 
č. 575/2013; a
ii) adrese nákupcu.
Úverová inštitúcia navyše informuje 
prinajmenšom o týchto údajoch:

_________________ _________________
39 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 
o prístupe k činnosti úverových inštitúcií 
a prudenciálnom dohľade nad úverovými 
inštitúciami a investičnými spoločnosťami, 
o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení 
smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. 
EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

39 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 
o prístupe k činnosti úverových inštitúcií 
a prudenciálnom dohľade nad úverovými 
inštitúciami a investičnými spoločnosťami, 
o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení 
smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. 
EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
Matt Carthy

Návrh smernice
Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13a
Nákupcovia úverov podliehajú 

vnútroštátnym právnym predpisom
Nákupca úveru vykonávajúci činnosti 
v členskom štáte podlieha obmedzeniam 
a požiadavkám stanoveným vo 
vnútroštátnom práve členského štátu 
v súlade s touto smernicou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi
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Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgán EBA vypracuje návrh 
vykonávacích technických predpisov 
stanovujúcich formáty, ktoré majú 
používať veritelia, ktorí sú úverovými 
inštitúciami, pri poskytovaní informácií 
podľa článku 13 ods. 1 s cieľom poskytnúť 
podrobné informácie o svojich expozíciách 
voči kreditným rizikám v bankovej knihe 
pre nákupcov úverov na preverenie, 
finančné hĺbkové preskúmanie a ocenenie 
zmluvy o úvere.

1. Orgán EBA vypracuje návrh 
usmernení stanovujúcich formáty, ktoré 
môžu používať veritelia, ktorí sú 
úverovými inštitúciami, pri poskytovaní 
informácií podľa článku 13 ods. 1 s cieľom 
poskytnúť podrobné informácie o svojich 
expozíciách voči kreditným rizikám 
v bankovej knihe pre nákupcov úverov na 
preverenie, finančné hĺbkové preskúmanie 
a ocenenie zmluvy o úvere alebo 
o právach veriteľa. EBA v návrhu 
usmernení stanoví minimálne požadované 
dátové polia pre nesplácané zmluvy 
o úvere alebo práva veriteľov s cieľom 
splniť požiadavky týkajúce sa práva na 
informácie stanoveného v článku 13 ods. 
1.

Or. en

Odôvodnenie

Vzory nesplácaných úverov nie sú povinné a nie sú požiadavkou na podávanie správ 
o dohľade, ale len usmernením.

Pozmeňujúci návrh 399
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgán EBA vypracuje návrh 
vykonávacích technických predpisov 
stanovujúcich formáty, ktoré majú 
používať veritelia, ktorí sú úverovými 
inštitúciami, pri poskytovaní informácií 
podľa článku 13 ods. 1 s cieľom poskytnúť 
podrobné informácie o svojich expozíciách 
voči kreditným rizikám v bankovej knihe 

1. Orgán EBA vypracuje usmernenia 
stanovujúce formáty, ktoré môžu používať 
veritelia, ktorí sú úverovými inštitúciami, 
pri poskytovaní informácií podľa článku 13 
ods. 1 s cieľom poskytnúť podrobné 
informácie o svojich expozíciách voči 
kreditným rizikám v bankovej knihe pre 
nákupcov úverov na preverenie, finančné 
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pre nákupcov úverov na preverenie, 
finančné hĺbkové preskúmanie a ocenenie 
zmluvy o úvere.

hĺbkové preskúmanie a ocenenie zmluvy 
o úvere alebo o právach veriteľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgán EBA vypracuje návrh 
vykonávacích technických predpisov 
stanovujúcich formáty, ktoré majú 
používať veritelia, ktorí sú úverovými 
inštitúciami, pri poskytovaní informácií 
podľa článku 13 ods. 1 s cieľom poskytnúť 
podrobné informácie o svojich expozíciách 
voči kreditným rizikám v bankovej knihe 
pre nákupcov úverov na preverenie, 
finančné hĺbkové preskúmanie a ocenenie 
zmluvy o úvere.

1. Orgán EBA vypracuje návrh 
vykonávacích technických predpisov 
stanovujúcich formáty, ktoré majú 
používať veritelia, ktorí sú úverovými 
inštitúciami, pri poskytovaní informácií 
podľa článku 13 ods. 1 s cieľom poskytnúť 
podrobné informácie o svojich expozíciách 
voči kreditným rizikám v bankovej knihe 
pre nákupcov úverov na preverenie, 
finančné hĺbkové preskúmanie a ocenenie 
práv veriteľa podľa nesplácanej zmluvy 
o úvere alebo samotnej nesplácanej 
zmluvy o úvere. EBA vo vykonávacích 
technických predpisoch stanoví 
požadované dátové polia na uvedenie práv 
veriteľa podľa nesplácanej zmluvy 
o úvere alebo samotnej nesplácanej 
zmluvy o úvere s cieľom splniť 
požiadavky týkajúce sa práva na 
informácie stanoveného v článku 13 ods. 
1, ktoré sa primeraným spôsobom 
uplatňujú na všetky úverové inštitúcie 
s prihliadnutím na ich veľkosť 
a komplexnosť. 

Or. en

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

Návrh smernice
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Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgán EBA predloží Komisii tento 
návrh vykonávacích technických 
predpisov do [31. decembra 2018].

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V súlade s článkom 15 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1093/201040 sa Komisii udeľuje 
právomoc prijať vykonávacie technické 
predpisy uvedené v odseku 1.

vypúšťa sa

_________________
40 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 
2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán 
dohľadu (Európsky orgán pre 
bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje 
rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. 
EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Matt Carthy

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
zástupca nákupcu úveru uvedený v článku 

1. Členské štáty zabezpečia priamu 
reguláciu nákupcov úverov pôsobiacich 
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17 ods. 1 vymenoval úverovú inštitúciu 
usadenú v Únii alebo jej dcérsku 
spoločnosť usadenú v Únii, alebo správcu 
úveru, ktorý má povolenie, aby vykonával 
činnosti spravovania úverov v súvislosti so 
zmluvami o úvere uzavretými so 
spotrebiteľmi.

v ich jurisdikcii tým, že zabezpečia, aby 
boli príslušné vnútroštátne orgány 
oprávnené vykonávať dohľad nad 
nákupcami úverov, vyšetrovať ich 
a ukladať im sankcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Matt Carthy

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
nákupca úveru nepodliehal žiadnym 
ďalším požiadavkám na nákup zmlúv 
o úvere okrem tých, ktoré sú stanovené vo 
vnútroštátnych opatreniach, ktorými sa 
transponuje táto smernica.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Frances Fitzgerald

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
nákupca úveru nepodliehal žiadnym 
ďalším požiadavkám na nákup zmlúv 
o úvere okrem tých, ktoré sú stanovené vo 
vnútroštátnych opatreniach, ktorými sa 
transponuje táto smernica.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 406
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
nákupca úveru nepodliehal žiadnym 
ďalším požiadavkám na nákup zmlúv 
o úvere okrem tých, ktoré sú stanovené vo 
vnútroštátnych opatreniach, ktorými sa 
transponuje táto smernica.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
príslušné právne predpisy Únie 
a vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa 
týkajú najmä vymáhania zmlúv, ochrany 
spotrebiteľa, práv dlžníka a trestného 
práva, naďalej uplatňovali na nákupcu 
úveru pri prevode práv veriteľa podľa 
zmluvy o úvere alebo samotnej zmluvy 
o úvere na nákupcu úveru. Úroveň 
ochrany poskytovaná spotrebiteľom 
a iným dlžníkom podľa práva Únie 
a vnútroštátneho práva nie je ovplyvnená 
prevodom práv veriteľa podľa zmluvy 
o úvere alebo samotnej zmluvy o úvere na 
nákupcu úveru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Pedro Marques

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
nákupca úveru nepodliehal žiadnym 
ďalším požiadavkám na nákup zmlúv 
o úvere okrem tých, ktoré sú stanovené vo 
vnútroštátnych opatreniach, ktorými sa 
transponuje táto smernica.

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
nákupca úveru nepodliehal žiadnym 
ďalším správnym požiadavkám na nákup 
práv veriteľa podľa nesplácanej zmluvy 
o úvere alebo samotných nesplácaných 
zmlúv o úvere okrem tých, ktoré sú 
stanovené vo vnútroštátnych opatreniach, 
ktorými sa transponuje táto smernica, 
právnych predpisov na ochranu 
spotrebiteľa, alebo tých, ktorými sa 
upravuje zmluvné právo. Členské štáty 
zabezpečia, aby nákupca úveru pri 
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prevode práv veriteľa podľa zmluvy 
o úvere alebo samotnej zmluvy o úvere na 
nákupcu úveru naďalej uplatňoval 
príslušné právne predpisy Únie 
a vnútroštátne právne predpisy týkajúce 
sa najmä vymáhania zmlúv, ochrany 
spotrebiteľa, práv dlžníka, poskytovania 
úverov, pravidiel bankového tajomstva 
a trestného práva. Úroveň ochrany 
poskytovanej spotrebiteľom a iným 
dlžníkom podľa práva Únie 
a vnútroštátneho práva nie je ovplyvnená 
prevodom práv veriteľa podľa zmluvy 
o úvere alebo samotnej zmluvy o úvere na 
nákupcu úveru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
nákupca úveru nepodliehal žiadnym 
ďalším požiadavkám na nákup zmlúv 
o úvere okrem tých, ktoré sú stanovené vo 
vnútroštátnych opatreniach, ktorými sa 
transponuje táto smernica.

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
nákupca úveru podliehal ďalším 
nevyhnutným požiadavkám na nákup 
zmlúv o úvere okrem tých, ktoré sú 
stanovené vo vnútroštátnych opatreniach, 
ktorými sa transponuje táto smernica.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty zabezpečia, aby 
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nákupca úveru alebo prípadne 
vymenovaný správca úveru prevzal pri 
prevode práv veriteľa podľa zmluvy 
o úvere alebo samotnej zmluvy o úvere 
všetky príslušné požiadavky týkajúce sa 
práva na informácie a oznamovanie 
príslušným vnútroštátnym orgánom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Touto smernicou nie sú dotknuté 
vnútroštátne právomoci týkajúce sa 
registrov úverov ani právomoc nákupcov 
úverov žiadať informácie o právach 
veriteľa podľa zmluvy o úvere alebo 
samotnej zmluvy o úvere a jej plnení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 411
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Touto smernicou nie sú dotknuté 
právne predpisy členských štátov, ktorými 
sa rozširuje pôsobnosť smernice alebo 
ukladajú dodatočné požiadavky na 
nákupcov úverov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 412
Matt Carthy

Návrh smernice
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 17 vypúšťa sa
Zástupca nákupcov úverov neusadených 
v Únii
1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
že sa uzavrie prevod zmluvy o úvere, 
správca úveru, ktorý nemá bydlisko v Únii 
ani nie je usadený v Únii, písomne určil 
zástupcu, ktorý má bydlisko v Únii alebo 
je usadený v Únii.
2. Okrem správcu úveru alebo namiesto 
neho sa príslušné orgány vo všetkých 
otázkach týkajúcich sa priebežného 
dodržiavania tejto smernice obracajú na 
zástupcu uvedeného v odseku 1 a tento 
zástupca je plne zodpovedný za 
dodržiavanie povinností uložených 
nákupcovi úveru na základe 
vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa 
transponuje táto smernica.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru alebo prípadne jeho zástupca 
určený v súlade s článkom 17 oznámil 
príslušným orgánom členského štátu, 
v ktorom má bydlisko správca úveru alebo 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru, subjekty alebo prípadne 
jeho zástupca určený v súlade s článkom 
17 podliehal rovnakým pravidlám, hoci 
ide o špecializovaných správcov úverov 
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prípadne jeho zástupca, alebo v ktorom je 
usadený, že má v úmysle priamo vymáhať 
nárok zo zmluvy o úvere, a aby pri tom 
poskytol tieto informácie:

a bankové inštitúcie. Okrem toho, aby 
oznámil príslušným orgánom členského 
štátu, v ktorom má bydlisko správca úveru 
alebo prípadne jeho zástupca, alebo 
v ktorom je usadený, že má v úmysle 
priamo vymáhať nárok zo zmluvy o úvere, 
a aby pri tom poskytol tieto informácie:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Matt Carthy

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru alebo prípadne jeho 
zástupca určený v súlade s článkom 17 
oznámil príslušným orgánom členského 
štátuv ktorom má bydlisko správca úveru 
alebo prípadne jeho zástupca, alebo 
v ktorom je usadený, že má v úmysle 
priamo vymáhať nárok zo zmluvy o úvere, 
a aby pri tom poskytol tieto informácie:

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru oznámil príslušným 
orgánom členského štátu, že má v úmysle 
priamo vymáhať nárok zo zmluvy o úvere, 
a aby pri tom poskytol tieto informácie:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty požadujú, aby 
nákupca úveru alebo prípadne jeho 
zástupca určený v súlade s článkom 17, 
ktorý prevádza zmluvu o úvere na iného 
nákupcu úveru, informoval príslušné 
orgány uvedené v článku 18 ods. 1 
o prevode, totožnosti a adrese nového 

1. Ak nákupca úveru prevádza práva 
veriteľa podľa nesplácanej zmluvy 
o úvere alebo samotnú nesplácanú zmluvu 
o úvere na iného nákupcu úveru, členské 
štáty požadujú, aby vymenovaný správca 
úverov pri každom prevode štvrťročne 
informoval príslušné orgány domovského 
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nákupcu úveru a prípadne aj jeho 
zástupcu určeného v súlade s článkom 17.

členského štátu o identifikátore 
právnického subjektu nového nákupcu 
úveru, alebo ak takýto identifikátor 
neexistuje, o:
i) totožnosti nového nákupcu úveru alebo 
členov riadiaceho alebo správneho 
orgánu nového nákupcu a osôb, ktoré 
majú kvalifikovanú účasť na činnostiach 
nového nákupcu v zmysle článku 4 ods. 1 
bodu 36 nariadenia (EÚ) č. 575/2013; a
ii) adrese nového nákupcu.
Nákupca úveru okrem toho na súhrnnej 
úrovni informuje prinajmenšom o:
a) právomoci požiadať o ďalšie 
informácie týkajúce sa prevodu práv 
veriteľa podľa nesplácaných zmlúv 
o úvere alebo prevedených nesplácaných 
zmlúv o úvere;
b) počte a rozsahu práv veriteľa podľa 
nesplácaných zmlúv o úvere alebo 
prevedených nesplácaných zmlúv o úvere;
c) tom, či prevod zahŕňa práva veriteľa 
podľa nesplácaných zmlúv o úvere alebo 
nesplácaných zmlúv o úvere uzavretých so 
spotrebiteľmi a v prípade potreby aj typ 
aktív, ktoré ich zabezpečujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Matt Carthy

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty požadujú, aby 
príslušné vnútroštátne orgány zverejnili 
informácie o prevode zmlúv o úvere 
z úverovej inštitúcie na nákupcu úveru 
alebo z nákupcu úveru na iného nákupcu 
vrátane totožnosti a adresy nového 
nákupcu úveru a prípadne aj jeho 
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zástupcu určeného v súlade s článkom 
17. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 417
Frances Fitzgerald

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
správcovia úverov a prípadne aj 
poskytovatelia úverových služieb, pre 
ktorých sa v súlade s článkom 10 externe 
zabezpečovali činnosti, priebežne 
dodržiavali vnútroštátne ustanovenia, 
ktorými sa transponuje táto smernica, 
a zabezpečili, aby uvedené činnosti 
podliehali primeranému dohľadu zo strany 
príslušných orgánov domovského 
členského štátu s cieľom posúdiť uvedené 
dodržiavanie ustanovení.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
správcovia úverov, nákupcovia úverov 
a prípadne aj poskytovatelia úverových 
služieb, pre ktorých sa v súlade s článkom 
10 externe zabezpečovali činnosti, 
priebežne dodržiavali vnútroštátne 
ustanovenia, ktorými sa transponuje táto 
smernica, a zabezpečili, aby uvedené 
činnosti podliehali primeranému dohľadu 
zo strany príslušných orgánov domovského 
členského štátu s cieľom posúdiť uvedené 
dodržiavanie ustanovení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 418
Frances Fitzgerald

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát, v ktorom má bydlisko 
alebo v ktorom je usadený nákupca úveru 
alebo prípadne jeho zástupca určený 
v súlade s článkom 17, zabezpečí, aby boli 
príslušné orgány uvedené v odseku 1 
zodpovedné za dohľad nad povinnosťami 
stanovenými v článkoch 15 až 19 
v súvislosti s nákupcami úverov alebo 
prípadne s ich zástupcami určenými 

vypúšťa sa
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v súlade s článkom 17.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 419
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány domovského členského 
štátu určené podľa článku 20 ods. 3 dostali 
všetky právomoci v oblasti dohľadu, 
vyšetrovania a udeľovania sankcií potrebné 
na vykonávanie svojich funkcií 
a povinností stanovených v tejto smernici 
vrátane týchto právomocí:

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány domovského 
a hostiteľského členského štátu určené 
podľa článku 20 ods. 3 dostali všetky 
právomoci v oblasti dohľadu, vyšetrovania 
a udeľovania sankcií potrebné na 
vykonávanie svojich funkcií a povinností 
stanovených v tejto smernici 
prinajmenšom vrátane týchto právomocí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) právomoci zakázať určité činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
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Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) právomoci požiadať správcu 
úveru, aby odvolal členov svojho 
riadiaceho alebo správneho orgánu, 
pokiaľ nespĺňajú požiadavky stanovené 
v článku 5 ods. 1 písm. b) a v článku 5a;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 422
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) právomoci požiadať správcov 
úverov, aby upravili alebo aktualizovali 
mechanizmy interného riadenia 
a vnútornej kontroly správcu úveru 
s cieľom zabezpečiť účinné dodržiavanie 
práv dlžníka v súlade s právnymi 
predpismi upravujúcimi zmluvu o úvere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 423
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno e c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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ec) právomoci požiadať správcov 
úverov, aby upravili alebo aktualizovali 
politiky prijaté správcami úverov s cieľom 
zabezpečiť spravodlivé a dôsledné 
zaobchádzanie s dlžníkmi 
a zaznamenávanie a vybavovanie ich 
sťažností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 424
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno e d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ed) právomoci požiadať o ďalšie 
informácie týkajúce sa prevodu práv 
veriteľa podľa zmlúv o úvere alebo 
samotných zmlúv o úvere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 425
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno e e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ee) právomoci preskúmať politiky 
a postupy týkajúce sa odkladu splátok 
uvedené v článku -13;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 426
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány domovského členského 
štátu aspoň raz za rok zhodnotili, ako 
správca úveru plní požiadavky stanovené 
v článku 5 ods. 1 písm. c), d) a e).

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány domovského členského 
štátu aspoň raz za rok zhodnotili, ako 
správca úveru plní požiadavky stanovené 
v článku 5 ods. 1 písm. b) až ee).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia pravidlá 
týkajúce sa stanovovania primeraných 
správnych sankcií a nápravných opatrení 
uplatniteľných aspoň na tieto situácie:

1. Bez toho, aby bolo dotknuté právo 
členských štátov stanoviť trestné sankcie, 
členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa 
stanovovania primeraných správnych 
sankcií a nápravných opatrení 
uplatniteľných aspoň na tieto situácie:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 428
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) správca úveru neuzavrie dohodu a) správca úveru nesplní požiadavky 
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o externom zabezpečovaní alebo takúto 
dohodu uzavrie v rozpore s ustanoveniami, 
ktorými sa transponuje článok 10, alebo 
poskytovateľ úverových služieb, 
prostredníctvom ktorého sa externe 
zabezpečovali činnosti, vážne poruší platné 
právne predpisy vrátane vnútroštátneho 
práva, ktorým sa transponuje táto 
smernica;

vnútroštátnych opatrení, ktorými sa 
transponuje článok 9 tejto smernice, alebo 
uzavrie dohodu o externom zabezpečovaní 
v rozpore s ustanoveniami, ktorými sa 
transponuje článok 10, alebo poskytovateľ 
úverových služieb, prostredníctvom 
ktorého sa externe zabezpečovali činnosti, 
vážne poruší platné právne predpisy 
vrátane vnútroštátneho práva, ktorým sa 
transponuje táto smernica;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 429
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) mechanizmy riadenia a vnútornej 
kontroly správcu úveru nezabezpečujú 
dodržiavanie práv dlžníka a súlad 
s pravidlami ochrany osobných údajov;

b) mechanizmy riadenia a vnútornej 
kontroly nákupcu úveru alebo správcu 
úveru nezabezpečujú dodržiavanie práv 
dlžníka a súlad s pravidlami ochrany 
osobných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 430
Frances Fitzgerald

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) politika správcu úveru nie je 
vhodná pre riadne zaobchádzanie 
s dlžníkmi podľa článku 5 ods. 1 písm. d);

c) politika správcu úveru alebo 
nákupcu úveru nie je vhodná na riadne 
zaobchádzanie s dlžníkmi podľa článku 5 
ods. 1 písm. d);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 431
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) politika správcu úveru nie je 
vhodná pre riadne zaobchádzanie 
s dlžníkmi podľa článku 5 ods. 1 písm. d);

c) politika nákupcu úveru alebo 
správcu úveru nie je vhodná na riadne 
zaobchádzanie s dlžníkmi podľa článku 5 
ods. 1 písm. d);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 432
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vnútorné postupy správcu úveru 
nezabezpečujú zaznamenávanie 
a vybavovanie sťažností dlžníkov v súlade 
s povinnosťami stanovenými vo 
vnútroštátnych opatreniach, ktorými sa 
transponuje táto smernica;

d) vnútorné postupy nákupcu úveru 
alebo správcu úveru nezabezpečujú 
zaznamenávanie a vybavovanie sťažností 
dlžníkov v súlade s povinnosťami 
stanovenými vo vnútroštátnych 
opatreniach, ktorými sa transponuje táto 
smernica;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) úverová inštitúcia neposkytne 
informácie stanovené vo vnútroštátnych 
opatreniach, ktorými sa transponuje 
článok 13 tejto smernice, iba raz a po 
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dokončení prevodu zmluvy o úvere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) nákupca úveru nespĺňa požiadavky 
stanovené vo vnútroštátnych opatreniach, 
ktorými sa transponuje článok -13 tejto 
smernice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) nákupca úveru nespĺňa obchodné 
požiadavky stanovené vo vnútroštátnych 
opatreniach, ktorými sa transponuje 
článok 6a tejto smernice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 436
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández
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Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – písmeno g c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gc) úverová inštitúcia neposkytne 
informácie stanovené vo vnútroštátnych 
opatreniach, ktorými sa transponuje 
článok 13 tejto smernice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 437
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – písmeno g d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gd) úverová inštitúcia nespĺňa 
požiadavky stanovené vo vnútroštátnych 
opatreniach, ktorými sa transponuje 
článok -13 tejto smernice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 438
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – písmeno g e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ge) úverová inštitúcia nespĺňa 
obchodné požiadavky stanovené vo 
vnútroštátnych opatreniach, ktorými sa 
transponuje článok 6a tejto smernice;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 439
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – písmeno g f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gf) správca úveru umožní jednej alebo 
viacerým osobám, ktoré nespĺňajú 
požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 
písm. b), aby zostali členmi alebo sa stali 
členmi jeho riadiaceho alebo správneho 
orgánu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 440
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – písmeno g g (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gg) správca úveru nespĺňa požiadavku 
stanovenú vo vnútroštátnych opatreniach, 
ktorou sa transponuje článok 35 tejto 
smernice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 441
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Jonás Fernández

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – písmeno g h (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gh) správca úveru alebo poskytovateľ 
úverových služieb nespĺňa požiadavky 
týkajúce sa podnikania stanovené vo 
vnútroštátnych opatreniach, ktorými sa 
transponuje článok 6a tejto smernice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 442
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zrušenie povolenia vykonávať 
činnosti ako správca úveru;

a) odňatie povolenia vykonávať 
činnosti ako správca úveru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány pri určovaní typu 
správnych sankcií alebo iných nápravných 
opatrení a výšky správnych peňažných 
sankcií vzali do úvahy podľa potreby 
všetky tieto okolnosti:

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány pri určovaní typu 
správnych sankcií alebo iných nápravných 
opatrení a výšky správnych peňažných 
sankcií vzali do úvahy relevantné 
okolnosti vrátane:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 444
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak sa situácie uvedené v odseku 1 
vzťahujú na právnické osoby, členské 
štáty takisto zabezpečia, aby príslušné 
orgány uplatňovali správne sankcie 
a nápravné opatrenia stanovené v odseku 2 
voči členom vedenia alebo správneho 
orgánu a voči ďalším osobám, ktoré sú 
podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za 
porušenie.

5. Členské štáty takisto zabezpečia, 
aby príslušné orgány uplatňovali správne 
sankcie a nápravné opatrenia stanovené 
v odseku 2 voči členom vedenia alebo 
správneho orgánu a voči ďalším osobám, 
ktoré sú podľa vnútroštátneho práva 
zodpovedné za porušenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 445
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby pred 
prijatím akéhokoľvek rozhodnutia, ktorým 
sa ukladajú správne sankcie alebo nápravné 
opatrenia stanovené v odseku 2 tohto 
článku, príslušné orgány poskytli 
dotknutému správcovi úveru, nákupcovi 
úveru alebo prípadne jeho zástupcovi 
určenému v súlade s článkom 17 možnosť 
vypočutia.

6. Členské štáty zabezpečia, aby pred 
prijatím akéhokoľvek rozhodnutia, ktorým 
sa ukladajú správne sankcie alebo nápravné 
opatrenia stanovené v odseku 2 tohto 
článku, príslušné orgány poskytli 
dotknutému správcovi úveru, nákupcovi 
úveru možnosť vypočutia. Pred prijatím 
akéhokoľvek rozhodnutia príslušný orgán 
písomne oznámi existenciu takéhoto 
konania správcovi a zainteresovaným 
veriteľom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 446
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
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v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
Článok 22 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 22a
Pravidlá správania pre správcov úverov 

a nákupcov úverov
1. Správcovia úverov a nákupcovia úverov 
konajú v dobrej viere, so spotrebiteľmi 
zaobchádzajú čestne a rešpektujú ich 
súkromie.
2. Nasledujúce praktiky sú zakázané: 
a) poskytovanie zavádzajúcich informácií 
spotrebiteľom;
b) obťažovanie spotrebiteľov vrátane 
oznamovania informácií o dlhu 
spotrebiteľov ich zamestnávateľovi, 
rodine, priateľom a susedom; 
c) účtovanie poplatkov a pokút 
spotrebiteľom, ktoré presahujú náklady 
priamo spojené so správou dlhu.
Členské štáty stanovia strop pre poplatky 
a pokuty uvedené v písmene c) v súlade so 
zásadami spravodlivosti, racionality 
a proporcionality. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 448
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 24 vypúšťa sa
Vymáhanie
1. Členské štáty zabezpečia, aby kolaterál 
mohol byť speňažený podľa uvedeného 
mechanizmu zrýchleného mimosúdneho 
vymáhania kolaterálu.
2.
Členské štáty stanovia na speňaženie 
kolaterálu podľa odseku 1 pre každý typ 
záložného práva a kolaterálu aspoň jeden 
alebo obidva z týchto prostriedkov:
a) verejná aukcia;
b) súkromný predaj.
Pre každý z týchto prostriedkov môžu 
členské štáty stanoviť, aby bol podľa 
potreby vymenovaný notár, súdny 
vykonávateľ alebo iný verejný činiteľ na 
zabezpečenie efektívnej a rýchlej 
distribúcie výnosov z predaja a na prevod 
kolaterálu na nadobúdateľa alebo na 
zabezpečenie práv dlžníka.
3. Ak členské štáty stanovia postupy 
mimosúdneho vymáhania 
prostredníctvom privlastnenia, právo 
veriteľa ponechať si aktíva na 
uspokojenie záväzku podnikového dlžníka 
sa riadi uplatniteľným právom v každom 
členskom štáte. Členské štáty zabezpečia, 
aby v prípade privlastnenia kladný rozdiel, 
ktorý sa má zaplatiť podnikovému 
dlžníkovi, bol rozdielom medzi 
nesplatenou sumou zabezpečenej zmluvy 
o úvere a ocenením aktív.
4. Na účely speňaženia uvedeného 
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v odseku 2 musia členské štáty zabezpečiť, 
aby veriteľ zorganizoval ocenenie aktív 
s cieľom určiť vyvolávaciu cenu 
v prípadoch verejnej aukcie 
a súkromného predaja a aby boli splnené 
tieto podmienky:
a) veriteľ a podnikový dlžník sa dohodnú 
na odhadcovi, ktorý bude vymenovaný;
b) ocenenie vykonáva nezávislý odhadca;
c) ocenenie je spravodlivé a realistické;
d) ocenenie sa vykonáva konkrétne na 
účely speňaženia kolaterálu po vymáhacej 
udalosti;
e) podnikový dlžník má právo napadnúť 
ocenenie pred súdom v súlade s článkom 
29.
5. Na účely písmena a), ak sa strany 
nemôžu dohodnúť na vymenovaní 
odhadcu na účely speňaženia kolaterálu 
podľa odseku 2, bude odhadca 
vymenovaný rozhodnutím súdneho dvora 
v súlade s vnútroštátnym právom 
členského štátu, v ktorom má podnikový 
dlžník bydlisko alebo v ktorom je usadený.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 449
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 25 vypúšťa sa
Verejná aukcia
1. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
speňaženie kolaterálu prostredníctvom 
verejnej aukcie vykonalo v súlade s týmito 
aspektmi:
a) veriteľ verejne oznámil čas a miesto 
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verejnej aukcie aspoň 10 dní pred jej 
konaním;
b) veriteľ vyvinul odôvodnené úsilie na 
pritiahnutie čo najvyššieho počtu 
potenciálnych kupujúcich;
c) veriteľ oznámil podnikovému dlžníkovi 
a každej tretej strane so záujmom o aktíva 
alebo s právom na ne konanie verejnej 
aukcie vrátane času a miesta jej konania 
aspoň 10 dní pred jej konaním;
d) pred verejnou aukciou sa uskutočnilo 
ocenenie aktív;
e) vyvolávacia cena aktív sa rovná aspoň 
sume ocenenia určenej pred verejnou 
aukciou;
f) aktíva môžu byť predané s najviac 20 % 
znížením sumy ocenenia, ak platia obidve 
tieto podmienky:
i) žiadny kupujúci neurobil na verejnej 
aukcii ponuku v súlade s požiadavkami 
uvedenými v písmenách e) a f);
ii) existuje hrozba bezprostredného 
poškodenia aktív.
2. Ak aktíva neboli predané na verejnej 
aukcii, členské štáty môžu zabezpečiť 
speňaženie kolaterálu prostredníctvom 
súkromného predaja.
3. Ak členský štát zabezpečí druhú verejnú 
aukciu, uplatňujú sa písmená a) až e) 
odseku 1, ale aktíva môžu byť predané 
s ďalším znížením ceny podľa 
rozhodnutia členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 450
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 26
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 26 vypúšťa sa
Súkromný predaj
1. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
speňaženie kolaterálu prostredníctvom 
súkromného predaja vykonalo v súlade 
s týmito aspektmi:
a) veriteľ vyvinul odôvodnené úsilie 
vrátane primeranej verejnej reklamy na 
pritiahnutie potenciálnych kupujúcich;
b) veriteľ oznámil podnikovému dlžníkovi 
a každej relevantnej tretej strane so 
záujmom o aktíva alebo s právom na ne 
svoj zámer predať aktíva aspoň 10 dní 
pred ich ponúknutím na predaj;
c) ocenenie aktív sa uskutočnilo pred 
súkromným predajom alebo verejnou 
aukciou v súlade s článkom 25 ods. 1 
písm. c);
d) orientačná cena aktív sa rovná aspoň 
sume stanovenej v ocenení podľa písmena 
c) v čase ponúknutia aktív na súkromný 
predaj;
e) aktíva môžu byť predané s najviac 
20 % znížením ich hodnoty, ak platia 
obidve tieto podmienky:
i) žiadny kupujúci neurobil ponuku 
v súlade s požiadavkami uvedenými 
v písmenách d) a e) v lehote 30 dní;
ii) existuje hrozba bezprostredného 
poškodenia aktív.
2. Ak aktíva neboli predané 
prostredníctvom súkromného predaja 
v lehote 30 dní od ponúknutia aktív na 
predaj, členské štáty zabezpečia, aby 
veriteľ urobil predaju verejnú reklamu 
v lehote ďalších aspoň 30 dní pred 
uzavretím akéhokoľvek predaja.
3. Ak členský štát zabezpečí druhý pokus 
prostredníctvom súkromného predaja, 
uplatňuje sa odsek 1 písm. a) až d), ale 
aktíva môžu byť predané s ďalším 
znížením ceny podľa rozhodnutia 
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členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 451
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 27 vypúšťa sa
Konkurenčné záložné práva
Členské štáty zabezpečia, aby prioritu 
spojenú s konkurenčnými záložnými 
právami v tom istom kolateráli 
neovplyvnilo vymáhanie niektorého 
z uvedených práv prostredníctvom 
vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa 
transponuje táto smernica.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 452
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 28 vypúšťa sa
Právo napadnúť vymáhanie
Členské štáty zabezpečia, aby mal 
podnikový dlžník právo napadnúť použitie 
uvedeného mechanizmu zrýchleného 
mimosúdneho vymáhania kolaterálu na 
vnútroštátnom súde, ak sa predaj aktív 
poskytnutých ako kolaterál nevykonal 
v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, 
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ktorými sa transponuje článok 24 ods. 3 
a články 25 a 26, alebo ak sa ocenenie 
aktív nevykonalo v súlade 
s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými 
sa transponuje článok 24 ods. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 453
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 29 vypúšťa sa
Kompenzácia presahujúcej sumy
Členské štáty zabezpečia, aby bol veriteľ 
povinný zaplatiť podnikovému dlžníkovi 
akýkoľvek kladný rozdiel medzi 
nesplatenou sumou zo zabezpečenej 
zmluvy o úvere a ziskom z predaja aktív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 454
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 30 vypúšťa sa
Vyrovnanie nesplatenej sumy
Bez toho, aby boli dotknuté články 19 až 
23 smernice Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 20XX/XX41, v prípadoch, 
keď je suma nadobudnutá po použití 
uvedeného mechanizmu zrýchleného 



AM\1195240SK.docx 149/157 PE645.006v01-00

SK

mimosúdneho vymáhania kolaterálu 
nižšia než nesplatená suma zo 
zabezpečenej zmluvy o úvere, môžu 
členské štáty zabezpečiť vyrovnanie 
všetkých záväzkov na základe uvedenej 
dohody v súlade s uplatniteľnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi.
_________________
41 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) …/…. z […] o rámcoch 
preventívnej reštrukturalizácie, druhej 
šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti 
postupov reštrukturalizácie, platobnej 
neschopnosti a oddlženia a o zmene 
smernice 2012/30/EÚ (Ú. v. EÚ L […], 
[…], s. […]).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 455
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 31 vypúšťa sa
Prevod zabezpečených zmlúv o úvere na 
tretie strany
Členské štáty zabezpečia, že v prípade, ak 
úverová inštitúcia alebo jej dcérska 
spoločnosť prevedie zabezpečenú zmluvu 
o úvere, v ktorej sa stanovuje právo 
použiť zrýchlené mimosúdne vymáhanie 
kolaterálu, na akúkoľvek tretiu stranu, 
uvedená tretia strana nadobudne právo 
použiť uvedený mechanizmus 
zrýchleného mimosúdneho vymáhania 
kolaterálu v prípade zlyhania 
podnikového dlžníka za rovnakých 
podmienok ako úverová inštitúcia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 456
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 32 vypúšťa sa
Reštrukturalizácia a insolvenčné konanie
1. Ustanovenia tejto smernice sa 
uplatňujú bez toho, aby bola dotknutá 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 20XX/XX42.
2. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade 
insolvenčného konania, ktoré sa začalo so 
zreteľom na podnikového dlžníka, 
speňaženie kolaterálu na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov, 
ktorými sa transponuje táto smernica, 
podliehalo prerušeniu jednotlivých krokov 
vymáhania v súlade s uplatniteľnými 
vnútroštátnym právom.
_________________
42 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) …/…. z […] o rámcoch 
preventívnej reštrukturalizácie, druhej 
šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti 
postupov reštrukturalizácie, platobnej 
neschopnosti a oddlženia a o zmene 
smernice 2012/30/EÚ (Ú. v. EÚ L […], 
[…], s. […]).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 457
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 33
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 33 vypúšťa sa
Zhromažďovanie údajov
1. Členské štáty a v prípade úverových 
inštitúcií príslušné orgány, ktoré 
vykonávajú dohľad nad úverovými 
inštitúciami, každoročne zhromažďujú od 
veriteľov informácie o počte 
zabezpečených zmlúv o úvere, ktoré sa 
vymáhajú prostredníctvom uvedeného 
zrýchleného mimosúdneho vymáhania 
kolaterálu, a o lehotách takéhoto 
vymáhania.
2. Členské štáty a v prípade úverových 
inštitúcií príslušné orgány, ktoré 
vykonávajú dohľad nad úverovými 
inštitúciami, každoročne zhromažďujú od 
veriteľov tieto informácie:
a) počet konaní na základe vnútroštátnych 
ustanovení, ktorými sa transponuje táto 
smernica, začatých, prebiehajúcich 
a realizovaných vrátane:
i) počtu konaní týkajúcich sa hnuteľného 
majetku,
ii) počtu konaní týkajúcich sa 
nehnuteľného majetku,
b) trvania konaní od oznámenia po 
vyrovnanie zabezpečených 
prostredníctvom speňaženia (verejný 
predaj, súkromný predaj alebo 
privlastnenie);
c) priemerné náklady na každé konanie 
v EUR;
d) mier vyrovnania.
3. Členské štáty zlúčia údaje uvedené 
v odseku 2 a zo súhrnných údajov zostavia 
štatistiku za celý kalendárny rok od 
DÁTUM [OP: Vložte dátum 1. január po 
prijatí tohto aktu].
4. Štatistika uvedená v prvom pododseku 
sa oznamuje Komisii každý rok, a to do 
31. marca kalendárneho roku 
nasledujúceho po roku, za ktorý boli 
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zhromaždené údaje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 458
Engin Eroglu, Monica Semedo

Návrh smernice
Článok 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 34 vypúšťa sa
Úprava zmluvy o úvere
Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti 
informovať spotrebiteľa podľa smernice 
2014/17/EÚ, smernice 2008/48/ES 
a smernice 93/13/EHS, členské štáty 
zabezpečia, aby pred úpravou podmienok 
zmluvy o úvere na základe súhlasu alebo 
v zmysle zákona veriteľ oznámil 
spotrebiteľovi tieto informácie:
a) jasný a komplexný zoznam 
navrhovaných zmien;
b) časový rámec vykonávania uvedených 
zmien;
c) dôvod sťažnosti, ktorú má spotrebiteľ 
k dispozícii v súvislosti s uvedenými 
zmenami;
d) čas na podanie akejkoľvek takejto 
sťažnosti;
e) meno a adresu vnútroštátneho orgánu, 
ktorému môže byť podaná uvedená 
sťažnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa vypustiť, pretože tieto povinnosti by sa vzťahovali aj na malé, nevýznamné alebo 
inak nepodstatné úpravy. Okrem toho, povinnosti veriteľov týkajúce sa 
transparentnosti/informovania zákazníkov pred a dokonca aj počas zmluvy o úvere sú už 
dostatočne regulované v iných špecifickejších právnych predpisoch (napr. v smernici 
2008/48/ES, smernici 2014/17/EÚ, smernici 93/13/EHS). Navrhované znenie by v skutočnosti 
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pre veriteľa predstavovalo nadmernú a zbytočnú záťaž.

Pozmeňujúci návrh 459
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 34 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti 
informovať spotrebiteľa podľa smernice 
2014/17/EÚ, smernice 2008/48/ES 
a smernice 93/13/EHS, členské štáty 
zabezpečia, aby pred úpravou podmienok 
zmluvy o úvere na základe súhlasu alebo 
v zmysle zákona veriteľ oznámil 
spotrebiteľovi tieto informácie:

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti 
informovať spotrebiteľa podľa smernice 
2014/17/EÚ, smernice 2008/48/ES, 
smernice 93/13/EHS a o povinnostiach 
podľa článku 2a tejto smernice, členské 
štáty zabezpečia, aby pred úpravou 
podmienok týkajúcich sa práv veriteľa 
podľa zmluvy o úvere alebo samotnej 
zmluvy o úvere na základe súhlasu alebo 
v zmysle zákona veriteľ oznámil 
spotrebiteľovi tieto informácie:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Markus Ferber

Návrh smernice
Článok 34 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti 
informovať spotrebiteľa podľa smernice 
2014/17/EÚ, smernice 2008/48/ES 
a smernice 93/13/EHS, členské štáty 
zabezpečia, aby pred úpravou podmienok 
zmluvy o úvere na základe súhlasu alebo 
v zmysle zákona veriteľ oznámil 
spotrebiteľovi tieto informácie:

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti 
informovať spotrebiteľa podľa smernice 
2014/17/EÚ, smernice 2008/48/ES 
a smernice 93/13/EHS, členské štáty 
zabezpečia, aby pred značnou úpravou 
podmienok zmluvy o úvere na základe 
súhlasu alebo v zmysle zákona veriteľ 
oznámil spotrebiteľovi tieto informácie:

Or. en



PE645.006v01-00 154/157 AM\1195240SK.docx

SK

Odôvodnenie

S cieľom predísť zbytočnej administratívnej záťaži by sa povinnosť informovať klienta mala 
uplatniť iba v prípade značnej úpravy podmienok zmluvy o úvere.

Pozmeňujúci návrh 461
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 34 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) jasný a komplexný zoznam 
navrhovaných zmien;

a) jasný a komplexný zoznam 
navrhovaných zmien a nevyhnutný súhlas 
dlžníka alebo prípadne zmien zavedených 
právnymi predpismi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh smernice
Článok 34 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) jasný a komplexný zoznam 
navrhovaných zmien;

a) jasný zoznam navrhovaných zmien;

Or. en

Odôvodnenie

Krátke oznamy sú pre zákazníka vhodnejšie ako dlhé.

Pozmeňujúci návrh 463
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
Článok 35 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) totožnosť správcu úveru; a) totožnosť správcu úveru a prípadne 
nákupcu úveru, ktorému poskytuje 
službu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 464
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Návrh smernice
Článok 36 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovanie informácií o spracovaní 
osobných údajov jednotlivým osobám, 
spracovanie takýchto osobných údajov 
a akékoľvek ďalšie spracovanie osobných 
údajov na účely tejto smernice sa 
uskutočňuje v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a nariadením (ES) č. 45/2001.

Poskytovanie informácií o spracovaní 
osobných údajov jednotlivým osobám, 
spracovanie takýchto osobných údajov 
a akékoľvek ďalšie spracovanie osobných 
údajov na účely tejto smernice sa 
uskutočňuje v súlade s nariadením (EÚ) 
2016/679 a nariadením (ES) č. 45/2001. 
Vymáhanie dlhov predstavuje právny 
základ pre ukladanie a spracovanie 
údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 465
Matt Carthy

Návrh smernice
Článok 37 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 37a
Nezákonná štátna pomoc

Komisia preskúma, či predchádzajúci 
predaj zmlúv o úvere verejnými alebo 
čiastočne verejnými úverovými 
inštitúciami nákupcom úverov, ktorí 
získali osobitné daňové výhody, mohol 
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predstavovať nezákonnú štátnu pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 466
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Päť rokov po dátume nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice Komisia vykoná 
hodnotenie tejto smernice a predloží správu 
o hlavných zisteniach Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru.

1. Dva roky po dátume nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice Komisia vykoná 
hodnotenie tejto smernice a predloží správu 
o hlavných zisteniach Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 467
Matt Carthy

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V posúdení vplyvu, ktoré Komisia 
vykonala pred návrhom tejto smernice, sa 
nezohľadnil vplyv smernice na ľudské 
práva občanov EÚ podľa Charty 
základných práv. Transpozícia tejto 
smernice sa musí odložiť, kým Komisia 
nevypracuje nové posúdenie, v ktorom 
zohľadní vplyv tejto smernice na práva 
občanov EÚ vyplývajúce z tejto charty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 468
Ernest Urtasun
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V hodnotení sa okrem iného 
posúdia postupy obozretného 
poskytovania úverov veriteľmi, 
vykonávanie opatrení týkajúcich sa 
splácania podľa článku 12a a akékoľvek 
porušenia práv spotrebiteľov predajom 
zmlúv o úvere na sekundárnom trhu. 
Osobitnú pozornosť venuje situácii 
zraniteľných dlžníkov, napríklad 
jednotlivcov zo skupín s nízkymi 
príjmami.

Or. en


