
PR\1193984BG.docx PE644.827v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по икономически и парични въпроси

2018/0063A(COD)

29.11.2019

***I
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и 
събирането на обезпеченията
(COM(2018)0135 – C8-0115/2018 – 2018/0063A(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Естер де Ланге, Ирене Тинали



PE644.827v01-00 2/124 PR\1193984BG.docx

BG

PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането на 
обезпеченията
(COM(2018)0135 – C9-0115/2018 – 2018/0063A(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и 
Съвета (COM(2018)0135),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 53 и член 114 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в 
Парламента (C8-0115/2018),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейската централна банка от 20 ноември 
2018 г.1,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 11 юли 2018 г.2,

– като взе предвид решението на Председателския съвет от 16 октомври 2019 г. да 
разреши на комисията по икономически и парични въпроси да раздели 
посоченото по-горе предложение на Комисията и да изготви два отделни 
законодателни доклада въз основа на него,

– като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси 
(A8-0000/2019),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

1 OВ C 444, 10.12.2018 г., стр. 15.
2 OВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 43.
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Изменение 1

Предложение за директива
Заглавие 0

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно лицата, обслужващи кредити, 
купувачите на кредити и събирането на 
обезпечения

относно лицата, обслужващи кредити, и 
купувачите на кредити

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Една интегрирана финансова 
система ще подобри устойчивостта на 
икономическия и паричен съюз към 
неблагоприятни сътресения чрез 
улесняване на трансграничното 
поделяне на риска между частните 
инвеститори, като в същото време ще се 
намали необходимостта от поделяне на 
риска в публичния сектор. За да 
постигне тези цели, Съюзът трябва да 
завърши изграждането на банковия 
съюз и да задълбочи съюза на 
капиталовите пазари (СКП). Решаването 

(2) Една интегрирана финансова 
система ще подобри устойчивостта на 
икономическия и паричен съюз към 
неблагоприятни сътресения чрез 
улесняване на трансграничното 
поделяне на риска между частните 
инвеститори, като в същото време ще се 
намали необходимостта от поделяне на 
риска в публичния сектор. За да 
постигне тези цели, Съюзът трябва да 
завърши изграждането на банковия 
съюз и да задълбочи съюза на 
капиталовите пазари (СКП). Решаването 
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на проблема с високите равнища на 
необслужваните кредити и 
предотвратяването на евентуалното им 
натрупване в бъдеще са абсолютно 
необходими за завършването на 
банковия съюз, както и за осигуряването 
на конкуренция в банковия сектор, за 
запазване на финансовата стабилност и 
за насърчаване на кредитирането с оглед 
на създаването на работни места и на 
икономическия растеж в Съюза.

на проблема с високите равнища на 
необслужваните кредити и 
предотвратяването на евентуалното им 
натрупване в бъдеще са абсолютно 
необходими за укрепването на 
банковия съюз, както и за осигуряването 
на конкуренция в банковия сектор, за 
запазване на финансовата стабилност и 
за насърчаване на кредитирането с оглед 
на създаването на работни места и на 
икономическия растеж в Съюза.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) През юли 2017 г. Съветът в своя 
„План за действие за справяне с 
необслужваните кредити в Европа“25 
призова институциите да вземат 
подходящи мерки за по-бързо 
преодоляване на високото равнище на 
необслужвани кредити в Съюза. В плана 
за действие се определя глобален 
подход, при който се залага на 
комбинация от допълнителни 
политически действия в четири области: 
i) банков надзор и регламентиране; ii) 
реформиране на нормативната уредба на 
преструктурирането, несъстоятелността 
и събирането на вземания, iii) развитие 
на вторичните пазари на необслужвани 
активи и iv) насърчаване на 
преструктурирането на банковата 
система. Действията в тези области се 
предприемат на национално равнище и 
по целесъобразност — на равнище ЕС. 
В Съобщението относно завършването 
на банковия съюз26 от 11 октомври 
2017 г. Комисията също обяви 
намерението си да намери решение на 
проблема и призова за всеобхватен 

(3) През юли 2017 г. Съветът прие 
План за действие за справяне с 
необслужваните кредити в Европа25, 
призова институциите да вземат 
подходящи мерки за по-бързо 
преодоляване на високото равнище на 
необслужвани кредити в Съюза и за 
предотвратяване на евентуалното им 
бъдещо натрупване. В плана за 
действие се определя глобален подход, 
при който се залага на комбинация от 
допълнителни политически действия в 
четири области: i) банков надзор и 
регламентиране; ii) реформиране на 
нормативната уредба на 
преструктурирането, несъстоятелността 
и събирането на вземания, iii) развитие 
на вторичните пазари на необслужвани 
активи и iv) насърчаване на 
преструктурирането на банковата 
система. Действията в тези области се 
предприемат на национално равнище и 
по целесъобразност – на равнище ЕС. В 
Съобщението относно завършването на 
банковия съюз26 от 11 октомври 2017 г. 
Комисията също обяви намерението си 
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пакет от мерки. да намери решение на проблема и 
призова за всеобхватен пакет от мерки.

__________________ __________________
25 11.7.2017 г., 
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/
press-releases/2017/07/11/conclusions-
non-performing-loans/pdf.

25 11.7.2017 г., 
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/
press-releases/2017/07/11/conclusions-
non-performing-loans/pdf.

26 Съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейската 
централна банка, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите относно 
завършването на банковия съюз, 
COM(2017) 592 final, 11.10.2017 г.

26 Съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейската 
централна банка, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите относно 
завършването на банковия съюз, 
COM(2017) 592 final, 11.10.2017 г.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Кредитните институции ще бъдат 
задължени да заделят достатъчни 
средства за потенциалните нови 
необслужвани кредити, което следва да 
създаде подходящи стимули за 
преодоляване на проблема с 
необслужваните кредити на ранен етап 
и за избягване на прекомерното им 
натрупване. Ако кредитите престанат да 
бъдат обслужвани, по-ефективните 
механизми за принудително събиране на 
обезпечените кредити ще позволят на 
кредитните институции да пристъпват 
към изпълнение и по необслужваните 
кредити, при условие че на 
кредитополучателите се осигури 
необходимата защита. Ако независимо 
от това необслужваните кредити 
нараснат твърде много — както се 
наблюдава понастоящем в някои 
кредитни институции и държави 
членки, кредитните институции ще 

(5) Кредитните институции ще бъдат 
задължени да заделят достатъчни 
средства за потенциалните нови 
необслужвани кредити, което следва да 
създаде подходящи стимули за 
преодоляване на проблема с 
необслужваните кредити на ранен етап 
и за избягване на прекомерното им 
натрупване. Ако кредитите престанат да 
бъдат обслужвани, по-ефективните 
механизми за принудително събиране на 
обезпечените кредити ще позволят на 
кредитните институции да пристъпват 
към изпълнение и по необслужваните 
кредити, при условие че на 
кредитополучателите се осигури 
необходимата защита. Ако независимо 
от това необслужваните кредити 
нараснат твърде много, кредитните 
институции ще могат на ефективни, 
конкурентни и прозрачни вторични 
пазари да ги продават на други субекти. 
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могат на ефективни, конкурентни и 
прозрачни вторични пазари да ги 
продават на други субекти. 
Компетентните органи на кредитните 
институции ще ги насочват в това, 
използвайки предоставените им по 
силата на Регламент (ЕС) № 575/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(РКИ)27 банкови правомощия (т.нар. 
стълб 2). В случай че необслужваните 
кредити се превърнат в сериозен 
широкомащабен проблем, държавите 
членки могат да учредят национални 
дружества за управление на активи или 
да вземат други мерки, предвидени в 
действащата уредба на държавната 
помощ и на преструктурирането на 
банките.

Компетентните органи на кредитните 
институции ще ги насочват в това, 
използвайки предоставените им по 
силата на Регламент (ЕС) № 575/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(РКИ)27 банкови правомощия (т.нар. 
стълб 2). В случай че необслужваните 
кредити се превърнат в сериозен 
широкомащабен проблем, държавите 
членки могат да учредят национални 
дружества за управление на активи или 
да вземат други мерки, предвидени в 
действащата уредба на държавната 
помощ и на преструктурирането на 
банките.

__________________ __________________
27 Регламент (ЕО) № 575/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. относно пруденциалните 
изисквания за кредитните институции и 
инвестиционните посредници и за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

27 Регламент (ЕО) № 575/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. относно пруденциалните 
изисквания за кредитните институции и 
инвестиционните посредници и за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящата директива дава 
възможност на банките да се справят 
по-добре с кредитите, когато те станат 
необслужвани, като подобрява 
условията както за принудително 
изпълнение по обезпечението, 
използвано за гарантиране на 
кредита, така и за продажба на 
кредита на трети страни. Въвеждането 
на ускорено изпълнение по 

(6) Настоящата директива дава 
възможност на банките да се справят 
по-добре с кредитите, когато те станат 
необслужвани, като подобрява 
условията за продажба на кредита на 
трети страни. При голямо натрупване на 
необслужвани кредити в кредитните 
институции и липса на персонал или 
експертен опит за подходящото им 
обслужване, приемливо решение би 
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обезпеченията, като бърз механизъм 
за възстановяване на средствата по 
обезпеченията, ще намали разходите 
за преструктуриране на 
необслужваните кредити и 
следователно ще подпомогне 
кредитните институции и 
купувачите на необслужвани кредити 
при събирането на вземанията. Освен 
това при голямо натрупване на 
необслужвани кредити в кредитните 
институции и липса на персонал или 
експертен опит за подходящото им 
обслужване, приемливо решение би 
било обслужването на тези кредити да 
бъде възложено на специализирано 
лице, обслужващо кредити, или 
договорът за кредит да бъде прехвърлен 
на купувач на кредити, който е склонен 
да поеме този риск и има опит в 
управлението му.

било обслужването на тези кредити да 
бъде възложено на специализирано 
лице, обслужващо кредити, или 
договорът за кредит да бъде прехвърлен 
на купувач на кредити, който е склонен 
да поеме този риск и има опит в 
управлението му.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Двете предвидени в 
настоящата директива решения за 
това как кредитните институции 
могат да се справят с 
необслужваните кредити взаимно се 
подсилват. С ускореното 
извънсъдебно изпълнение по 

заличава се
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обезпеченията се очаква да се 
съкрати времето за изпълнение по 
тях и да се увеличи процентът на 
събраните вземания, а оттам — да се 
увеличи стойността на даден 
необслужван кредит. Това на свой ред 
ще повиши офертните покупни цени 
при сделките с необслужвани 
кредити. Друго последствие е, че ако 
необслужваният кредит е обезпечен, 
продажбата му ще е по-лесна. 
Причината е, че ценообразуването на 
вторичните пазари на обезпечен 
необслужван кредит е по-лесно, 
отколкото на необезпечен, тъй като 
стойността на обезпечението служи 
като минимална стойност за 
съответния необслужван кредит. По-
добре функциониращите и по-
ликвидни вторични пазари на 
необслужвани кредити, на които 
инвеститорският интерес към 
необслужваните кредити би бил 
засилен предвид ускореното 
изпълнение, допълнително ще 
насърчат кредитните институции да 
прибягват при инициирането на нови 
кредити към ускорено извънсъдебно 
изпълнение по обезпеченията. Освен 
това постигнатата с настоящата 
директива хармонизация ще насърчи 
появата на инвеститори от 
европейски мащаб в необслужвани 
кредити, с което още повече ще се 
увеличи ликвидността на пазара.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).
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Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Въпреки че термините „заеми“ и 
„банки“ често се цитират в 
обществените дебати, оттук нататък се 
прибягва до по-точните правни термини 
„кредит“ или „договори за кредит“ и 
„кредитна институция“. Освен това, 
освен ако не е посочено друго, 
термините „банка“ и „кредитна 
институция“ обхващат и 
съответните им дъщерни дружества.

(8) Въпреки че термините „заеми“ и 
„банки“ често се цитират в 
обществените дебати, оттук нататък се 
прибягва до по-точните правни термини 
„кредит“ или „договори за кредит“ и 
„кредитна институция“. Освен това 
настоящата директива обхваща 
както правата на кредитора съгласно 
договор за кредит, така и самия 
договор за кредит.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Ограниченото участие на 
некредитните институции води до вяло 
търсене, слаба конкуренция и ниски 
офертни покупни цени на вторичните 
пазари за портфейли с договори за 
кредит, което възпира кредитните 
институции да продават необслужвани 
договори за кредит. Следователно при 
развитието на пазарите на кредити, 
издавани от кредитни институции и 
продавани на некредитни институции, е 
налице ясно съюзно измерение. От една 
страна, на кредитните институции 
следва да се даде възможност да 
продават необслужвани и дори 
обслужвани договори за кредит в целия 
Съюз и на ефикасни, 
конкурентоспособни и прозрачни 
вторични пазари. От друга страна, 
завършването на банковия съюз и на 

(11) Ограниченото участие на 
некредитните институции води до вяло 
търсене, слаба конкуренция и ниски 
офертни покупни цени на вторичните 
пазари за портфейли с договори за 
кредит, което възпира кредитните 
институции да продават необслужвани 
договори за кредит. Следователно при 
развитието на пазарите на кредити, 
издавани от кредитни институции и 
продавани на некредитни институции, е 
налице ясно съюзно измерение. От една 
страна, на кредитните институции 
следва да се даде възможност да 
продават необслужвани договори за 
кредит в целия Съюз и на ефикасни, 
конкурентоспособни и прозрачни 
вторични пазари. От друга страна, 
завършването на банковия съюз и на 
съюза на капиталовите пазари налагат 
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съюза на капиталовите пазари налагат 
действия за предотвратяване на 
натрупването на необслужвани кредити 
в счетоводните баланси на кредитните 
институции, така че те да могат да 
продължат да изпълняват ролята си да 
финансират икономиката.

действия за предотвратяване на 
натрупването на необслужвани кредити 
в счетоводните баланси на кредитните 
институции, така че те да могат да 
продължат да изпълняват ролята си да 
финансират икономиката. 
Следователно настоящата 
директива обхваща упражняващите 
своята търговска, стопанска или 
професионална дейност купувачи на 
кредити, когато придобиват договор 
за кредит единствено в случаите, в 
които той е определен като 
необслужван.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Необслужваният кредит, 
който първоначално е отпуснат от 
кредитни институции, може да 
стане обслужван в процеса на 
обслужване на кредита. В този 
случай лицата, обслужващи кредити, 
може да продължат да изпълняват 
своите дейности въз основа на своя 
лиценз.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Действително, лицата, 
обслужващи кредити, могат да 

(14) Действително лицата, 
обслужващи кредити, могат да 
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предоставят услуги както на кредитните 
институции, така и на купувачите на 
кредити, които не са кредитни 
институции, но изграждането на един 
конкурентоспособен и интегриран пазар 
за лицата, обслужващи кредити, е 
свързано с развитието на 
конкурентоспособен и интегриран пазар 
за купувачите на кредити. Често 
купувачите на кредити не могат сами да 
обслужват кредитите, поради което те 
не биха купували кредити от 
кредитните институции, ако не могат да 
възлагат кредитното обслужване на 
други субекти.

предоставят услуги както на кредитните 
институции, така и на купувачите на 
кредити, които не са кредитни 
институции, но изграждането на един 
конкурентоспособен и интегриран пазар 
за лицата, обслужващи кредити, е 
свързано с развитието на 
конкурентоспособен и интегриран пазар 
за купувачите на кредити. Често 
купувачите на кредити решават да 
възложат обслужването на кредита 
на други субекти, понеже не могат 
сами да обслужват кредитите, поради 
което те може да не желаят да 
купуват кредити от кредитните 
институции, ако не могат да възлагат 
определени услуги.

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Следователно е необходимо 
действие на съюзно равнище, за да се 
определи позицията на купувачите на 
кредити и на лицата, обслужващи 
кредити, по отношение на кредитите, 
първоначално отпуснати от кредитни 
институции. На този етап се предлага да 
не бъдат обхващани първоначално 
издадените от некредитни институции 
кредити и събирането на вземания по 
принцип, тъй като няма доказателства 
от макроикономическо значение, 
неподходящи стимули или зле 
функциониращи пазари, които да 
налагат такова разширяване на обхвата.

(16) Следователно е необходимо 
действие на съюзно равнище, за да се 
определи позицията на купувачите на 
кредити и на лицата, обслужващи 
кредити, по отношение на 
необслужваните кредити, 
първоначално отпуснати от кредитни 
институции. Настоящата директива 
обаче не засяга правилата, с които се 
урежда инициирането на кредити в 
съответствие с правото на Съюза и с 
националното право на държавите 
членки, включително в случаи, в 
които може да се счита, че лицата, 
обслужващи кредити, извършват 
кредитно посредничество. 
Настоящата директива не засяга и 
националните правила, с които се 
налагат допълнителни изисквания за 
купувача на кредити или за лицето, 
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обслужващо кредити, по отношение 
на предоговарянето на условията на 
договор за кредит. На този етап се 
предлага да не бъдат обхващани 
първоначално издадените от некредитни 
институции кредити и събирането на 
вземания по принцип, тъй като няма 
доказателства от макроикономическо 
значение, неподходящи стимули или зле 
функциониращи пазари, които да 
налагат такова разширяване на обхвата.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 16а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Държавите членки имат 
свободата да регулират дейностите 
по обслужване на кредити, които не 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, като например услугите, 
предлагани за договорите за кредит, 
издавани от некредитни институции, 
или дейностите по обслужване на 
кредити, извършвани от физически 
лица, включително като налагат 
изисквания, еквивалентни на тези 
съгласно настоящата директива. 
Тези субекти обаче не биха се 
ползвали от възможността да 
издават лиценз за такива услуги на 
други държави членки.

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Въпреки че целта на 
настоящата директива е да се засили 
капацитетът на кредитните 
институции да се справят с 
кредитите, които вече не се 
обслужват или има опасност да се 
превърнат в необслужвани, 
вторичният пазар на кредити 
обхваща както обслужваните, така и 
необслужваните кредити. 
Действителните пазарни продажби 
обхващат кредитни портфейли, 
състоящи се от комбинация от 
обслужвани, частично обслужвани и 
необслужвани кредити. 
Портфейлите включват както 
обезпечени, така и необезпечени 
кредити, дължими от 
потребителите или бизнеса. Ако 
изискванията за изпълнение по 
кредитите се различават за всеки вид 
кредит или кредитополучател, ще 
възникнат допълнителни разходи за 
обособяването на тези кредитни 
портфейли с цел продажба. 
Разпоредбите на настоящата 
директива, които са насочени към 
развитието на вторичния пазар, 
обхващат и обслужваните, и 
необслужваните кредити, за да се 
избегне ситуация, при която тези 
допълнителни разходи да възпрат 
инвеститорското участие и да 
раздробят този нововъзникващ пазар. 
Кредитните институции ще се 
възползват от по-широката 
инвеститорска база и по-ефикасната 
дейност на лицата, обслужващи 
кредити. Подобна полза ще извлекат 
и дружествата за управление на 
активи, които в някои държави 
членки имат възлова роля при 
търгуването както на необслужвани, 
така и на обслужвани кредити, 
които са били отпуснати от 
кредитни институции и са били 

заличава се
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преобразувани, преструктурирани или 
другояче изведени от счетоводните 
баланси на тези кредитни 
институции28.
__________________
28 Вж. Commission Staff Working 
Document, AMC Blueprint [Работен 
документ на службите на 
Комисията: „Подробен план за 
дружествата за управление на 
активи“], SWD(2018) 72.

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Значението, което законодателят 
на Съюза придава на защитата на 
потребителите, предвидена в Директива 
2014/17/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета29, Директива 2008/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета30 и 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета31, 
предполага, че прехвърлянето на даден 
купувач на правата на кредитор по 
договор за кредит или на самия договор 
за кредит не засяга по никакъв начин 
степента на защита на потребителите, 
предоставена от правото на Съюза. 
Следователно купувачите на кредити и 
лицата, обслужващи кредити, са 
обвързани от правото на Съюза, 
приложимо към първоначалния договор 
за кредит, а потребителят следва да 
запази същата степен на защита, 
предвидена в правото на Съюза или в 
стълкновителните норми на Съюза или 
национални норми, независимо от 
приложимото право спрямо даден 
купувач на кредити или лице, 
обслужващо кредити.

(18) Значението, което законодателят 
на Съюза придава на защитата на 
потребителите, предвидена в Директива 
2014/17/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета29, Директива 2008/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета30 и 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета31, 
предполага, че прехвърлянето на даден 
купувач на правата на кредит по 
договор за кредит или на самия договор 
за кредит не засяга по никакъв начин 
степента на защита на потребителите, 
предоставена от правото на Съюза. 
Следователно купувачите на кредити и 
лицата, обслужващи кредити, са 
обвързани от приложимото право на 
Съюза и от националното право, 
приложимо към първоначалния договор 
за кредит, а кредитополучателят 
следва да запази същата степен на 
защита, предвидена в приложимото 
право на Съюза и от националното 
право или в стълкновителните норми на 
Съюза или национални норми.
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__________________ __________________
29 Директива 2014/17/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 4 
февруари 2014 г. относно договорите за 
кредити за жилищни недвижими имоти 
за потребители и за изменение на 
директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 
28.2.2014 г., стр. 34).

29 Директива 2014/17/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 4 
февруари 2014 г. относно договорите за 
кредити за жилищни недвижими имоти 
за потребители и за изменение на 
директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 
28.2.2014 г., стр. 34).

30 Директива 2008/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2008 г. относно договорите за 
потребителски кредити и за отмяна на 
Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ 
L 34, 22.5.2008 г., стр. 66).

30 Директива 2008/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2008 г. относно договорите за 
потребителски кредити и за отмяна на 
Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ 
L 34, 22.5.2008 г., стр. 66).

31 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 
април 1993 г. относно неравноправните 
клаузи в потребителските договори (ОВ 
L 95, 21.4.1993 г., стр. 29).

31 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 
април 1993 г. относно неравноправните 
клаузи в потребителските договори (ОВ 
L 95, 21.4.1993 г., стр. 29).

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се гарантира високо 
равнище на защита на потребителите, в 
законодателството на Съюза и в 
националните законодателства са 
предвидени редица права и защитни 
механизми във връзка с обещаните или 
сключените с потребители договори за 
кредит. Тези права и защитни 
механизми се прилагат по-специално 
при договарянето и сключването на 
договора за кредит и изпълнението или 
неизпълнението на задълженията по 
него. Такъв е в частност случаят с 
обхванатите от Директива 2014/17/ЕС 
договори за дългосрочен потребителски 
кредит, където потребителят има право 
да погаси изцяло или частично 

(20) С цел да се гарантира високо 
равнище на защита на потребителите, в 
законодателството на Съюза и в 
националните законодателства са 
предвидени редица права и защитни 
механизми във връзка с обещаните или 
сключените с потребители договори за 
кредит. Тези права и защитни 
механизми се прилагат по-специално 
при договарянето и сключването на 
договора за кредит, при използването 
на нелоялни търговски практики от 
страна на търговци към 
потребители, според посоченото в 
Директива 2005/29/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета33а, и при 
изпълнението или неизпълнението на 
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задълженията си по даден договор за 
кредит преди изтичането на срока на 
този договор или да бъде уведомен 
посредством Европейския 
стандартизиран информационен 
формуляр, когато е приложимо, за 
евентуалното прехвърляне на договора 
за кредит към купувач на кредити. 
Правата на кредитополучателите не 
следва да бъдат променяни и ако 
прехвърлянето на договора за кредит 
между кредитна институция и купувач 
води до новация.

задълженията по договора за кредит. 
Такъв е в частност случаят с 
обхванатите от Директива 2014/17/ЕС 
договори за дългосрочен потребителски 
кредит, където потребителят има право 
да погаси изцяло или частично 
задълженията си по даден договор за 
кредит преди изтичането на срока на 
този договор или да бъде уведомен 
посредством Европейския 
стандартизиран информационен 
формуляр, когато е приложимо, за 
евентуалното прехвърляне на договора 
за кредит към купувач на кредити. 
Правата на кредитополучателите не 
следва да бъдат променяни и ако 
прехвърлянето на договора за кредит 
между кредитна институция и купувач 
води до новация.

__________________
33а Директива 2005/29/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 май 2005 г. относно нелоялни 
търговски практики от страна на 
търговци към потребители на 
вътрешния пазар и изменение на 
Директива 84/450/ЕИО на Съвета, 
Директиви 97/7/ЕО, 98/27/ЕО и 
2002/65/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета и Регламент (ЕО) № 
2006/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета (Директива за нелоялни 
търговски практики) (ОВ L 149, 
11.6.2005, p. 22).

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Кредитните институции на 
Съюза и техните дъщерни дружества 

(22) Кредитните институции на 
Съюза обслужват кредити в рамките на 
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обслужват кредити в рамките на 
обичайната си стопанска дейност. Те 
имат същите задължения във връзка с 
кредитите, издадени от самите тях, 
както и във връзка с кредитите, 
закупени от друга кредитна институция. 
С оглед на факта, че уредбата и 
надзорът на тези кредитни институции 
са вече налице и с цел да се избегне 
ненужното удвояване на разходите им 
за лицензиране и съблюдаване на 
нормативните изисквания в резултат на 
прилагането на настоящата директива 
към дейността им по обслужване или 
купуване на кредити, кредитните 
институции не са включени в нейния 
обхват.

обичайната си стопанска дейност. Те 
имат същите задължения във връзка с 
договорите за кредит, издадени от 
самите тях, както и във връзка с тези, 
закупени от друга кредитна институция. 
С оглед на факта, че уредбата и 
надзорът на тези кредитни институции 
са вече налице и с цел да се избегне 
ненужното удвояване на разходите им 
за лицензиране и съблюдаване на 
нормативните изисквания в резултат на 
прилагането на настоящата директива 
към дейността им по обслужване или 
купуване на кредити, кредитните 
институции не са включени в нейния 
обхват. Освен това възлагането от 
кредитните институции на 
дейности по обслужване на кредити 
във връзка с обслужвани и 
необслужвани договори за кредит на 
лица, обслужващи кредити, или други 
трети страни, не попада в обхвата на 
настоящата директива, понеже 
кредитните институции вече имат 
задължението да спазват 
приложимите правила за възлагане на 
външни подизпълнители. В 
допълнение кредиторите, които не са 
кредитни институции, но все пак са 
регулирани и са под надзора на 
компетентен орган на държава 
членка в съответствие с 
Директива 2008/48/ЕО и 
Директива 2014/17/ЕС и извършват 
дейности по обслужване на кредити, 
отпуснати на потребители като 
част от тяхната обичайна търговска 
дейност, не са обхванати от 
настоящата директива, когато 
извършват в тази държава членка 
дейности по обслужване на кредит за 
кредити, отпуснати от кредитни 
институции. Също така лицата, 
управляващи алтернативни 
инвестиционни фондове, 
дружествата за управление и 
инвестиционните дружества (при 
условие че инвестиционното 
дружество не е определила дружество 
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за управление), лицензирани или 
регистрирани съгласно 
Директива 2011/61/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета 33б или 
Директива 2009/65/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета33в, не следва 
да попадат в обхвата на настоящата 
директива. В допълнение при 
секюритизиращи операции 
дружествата със специална 
инвестиционна цел се възползват от 
лица на висши позиции, обслужващи 
кредити, чиито задачи са по-обширни 
от дейностите по обслужване, 
предвидени в настоящата директива. 
Следователно прехвърлянето и 
обслужването на кредити в 
контекста на секюритизация не 
следва да попада в обхвата на 
настоящата директива. Освен това 
има професии, в които се извършват 
спомагателни дейности, подобни на 
дейностите по обслужване, а именно 
нотариуси, адвокати, съдебни 
изпълнители и държавни служители, 
които съгласно националното право 
изпълняват съдебни постановления и 
осъществяват изпълнението на 
обвързващи мерки, следователно 
държавите членки може да решат 
настоящата директива да не се 
прилага към тези професии.
__________________
33б Директива 2011/61/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 8 юни 2011 г. относно лицата, 
управляващи алтернативни 
инвестиционни фондове и за 
изменение на директиви 2003/41/ЕО и 
2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 
1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (OВ L 
174, 1.7.2011 г., стр. 1).
33в Директива 2009/65/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 юли 2009 година относно 
координирането на законовите, 
подзаконовите и административните 
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разпоредби относно предприятията 
за колективно инвестиране в 
прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) 
(OВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С цел да се позволи на 
съществуващите купувачи на кредити и 
лица, обслужващи кредити, да се 
съобразят с изискванията на 
националните разпоредби, с които се 
прилага настоящата директива, и по-
специално, за да се позволи 
лицензирането на лицата, обслужващи 
кредити, настоящата директива ще се 
прилага само за прехвърлянията на 
договори за кредит, извършени шест 
месеца след изтичането на крайния срок 
за транспонирането ѝ.

(23) С цел да се позволи на 
съществуващите купувачи на кредити и 
лица, обслужващи кредити, да се 
съобразят с изискванията на 
националните разпоредби, с които се 
прилага настоящата директива, и по-
специално, за да се позволи 
лицензирането на лицата, обслужващи 
кредити, настоящата директива 
позволява на субектите, които 
понастоящем предоставят дейности 
по обслужване на кредити съгласно 
националното право да продължат да 
го правят в своята държава членка на 
произход шест месеца след изтичането 
на крайния срок на настоящата 
директива. След изтичането на този 
шестмесечен срок дейност на пазара 
ще могат да упражняват единствено 
лицата, обслужващи кредити, 
лицензирани съгласно националното 
право, които прилагат настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 23а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Държавите членки, които вече 
са въвели правила, еквивалентни на 
предвидените в настоящата 
директива за дейности по обслужване 
на кредити или по-строги от тях, 
могат да признаят в своето 
национално право за изпълнение на 
настоящата директива 
възможността съществуващите 
субекти, които предоставят 
дейности по обслужване на кредити, 
да бъдат автоматично признавани 
като лицензирани лица, обслужващи 
кредити.

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Лицензирането на лицата, 
обслужващи кредити, да предоставят 
услуги по обслужване на кредити в 
целия Съюз следва да се подчинява на 
един и същ хармонизиран набор от 
условия, които компетентните органи 
следва да прилагат целесъобразно. С цел 
да не се накърни защитата на длъжника 
или кредитополучателя и да се насърчи 
доверието, условията за предоставяне и 
поддържане на лиценза на лице, 
обслужващо кредити, следва да 
гарантират, че лицата, обслужващи 
кредити, както и лицата, които 
притежават квалифицирано дялово 
участие в тези лица или са част от 
управлението на доставчика на услуги, 
не са извършвали тежки престъпления 
срещу вещни права, престъпления, 
свързани с финансови дейности, нито 

(24) Лицензирането на лицата, 
обслужващи кредити, да предоставят 
услуги по обслужване на кредити в 
целия Съюз следва да се подчинява на 
един и същ хармонизиран набор от 
условия, които компетентните органи 
следва да прилагат целесъобразно. 
Лицензът на лице, обслужващо 
кредити, обхваща дейностите по 
обслужване на кредити независимо 
от типа на кредитите. Следователно 
лицата, обслужващи кредити, може 
да се лицензират за обслужване на 
обслужвани кредити в държавите 
членки, когато е разрешено 
прехвърлянето на обслужвани 
кредити. Като се има предвид 
дългосрочният характер на връзката 
между лице, обслужващо кредити, и 
кредитополучателите, както и 
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престъпления срещу 
неприкосновеността на личността, и се 
ползват с добро име. Освен това тези 
лица, както и лицето, обслужващо 
кредити, следва да не са били обект на 
производство по несъстоятелност, нито 
да са били обявявани в несъстоятелност, 
освен ако правата им не са били 
възстановени в съответствие с 
националното законодателство. Накрая, 
с цел да се гарантира спазването на 
нормите за защита на длъжниците и за 
защита на личните данни, е необходимо 
да се изиска въвеждането на подходящи 
механизми за управление и вътрешен 
контрол, както и за регистриране и 
обработване на жалбите, които 
механизми да бъдат обект на контрол. 
От лицата, обслужващи кредити, следва 
също така да се изиска да действат 
добросъвестно и с дължимата грижа за 
финансовото положение на 
кредитополучателите. Когато в дадена 
държава членка има консултантски 
услуги за улесняване на погасяването на 
кредитите, лицата, обслужващи 
кредити, следва да обмислят 
възможността да предложат на 
кредитополучателите да се възползват 
от тези услуги.

сложните изисквания, които трябва 
да бъдат изпълнени, ролята на лице, 
обслужващо кредити, може да се 
изпълнява единствено от юридическо 
лице, което следователно може да 
подаде заявление за лиценз. С цел да не 
се накърни защитата на длъжника или 
кредитополучателя и да се насърчи 
доверието, условията за предоставяне и 
поддържане на лиценза на лице, 
обслужващо кредити, следва да 
гарантират, че лицата, които притежават 
квалифицирано дялово участие в 
лицата, обслужващи кредити или 
членовете на управлението или на 
административния орган, не са 
извършвали тежки престъпления срещу 
вещни права, престъпления, свързани с 
финансови дейности, изпиране на пари, 
измама, нито престъпления срещу 
неприкосновеността на личността, и не 
са обект на производство по 
несъстоятелност, нито са били 
обявявани в несъстоятелност, освен ако 
правата им не са били възстановени в 
съответствие с националното 
законодателство. Държавите членки 
следва да гарантират, че 
управляващият орган като цяло 
притежава адекватни познания и 
опит за извършване на търговска 
дейност по компетентен и отговорен 
начин според дейността, която 
трябва да се извършва. Всяка държава 
членка трябва да оценява добрата 
репутация, адекватните условия, в 
които са придобити знанията и 
опитът, но не следва да накърнява 
свободното движение в Съюза на 
лицензирани лица, обслужващи 
кредити. За тази цел ЕБО следва да 
разработи насоки за намаляване на 
риска от различни тълкувания на 
тези изисквания. Освен това 
държавите членки следва да 
гарантират, че заявителят разполага 
с достатъчно първоначален капитал 
и че няма пречки пред ефективният 
надзор на заявителя, свързани със 
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структурата на неговата група. 
Накрая, с цел да се гарантира спазването 
на нормите за защита на длъжниците и 
за защита на личните данни, е 
необходимо да се изиска въвеждането 
на подходящи механизми за управление 
и вътрешен контрол, както и за 
регистриране и обработване на жалбите, 
които механизми да бъдат обект на 
контрол, както и да се гарантира 
въвеждането на адекватни 
изисквания за собствени средства и 
ликвидност, подходящи мерки за 
поемане, управление, наблюдение и 
смекчаване на рискове, както и 
изисквания за докладване и публично 
оповестяване. В допълнение към това 
лицата, обслужващи кредити, следва 
да разполагат с установени 
адекватни процедури за борба с 
изпирането на пари и с тероризма, в 
случай че в националното 
законодателство на държавата 
членка по произход и на приемащата 
държава членка за транспониране на 
Директива 2015/849/ЕС лицата, 
обслужващи кредити, са определени 
като задължени субекти за целите на 
предотвратяване и борба с 
изпирането на пари и финансирането 
на терористи. От лицата, обслужващи 
кредити, следва също така да се изиска 
да действат добросъвестно и с 
дължимата грижа за финансовото 
положение на кредитополучателите. 
Когато в дадена държава членка има 
консултантски услуги за улесняване на 
погасяването на кредитите, лицата, 
обслужващи кредити, следва да 
обмислят възможността да предложат 
на кредитополучателите да се 
възползват от тези услуги.

Or. en
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Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел да се избегнат 
продължителните процедури и 
несигурността е необходимо да се 
установят изисквания за информацията, 
която заявителите трябва да представят, 
разумни срокове за издаването на 
лиценз и обстоятелствата за отнемането 
му. Ако компетентните органи на 
държава членка отнемат лиценз на лице, 
обслужващо кредити, което предоставя 
услуги по обслужване на кредити в 
други държави членки, компетентните 
органи на приемащите държави членки 
следва да бъдат уведомени за това. 
Освен това с оглед на прозрачността по 
отношение на броя и самоличността на 
лицензираните лица, обслужващи 
кредити, във всяка държава членка 
следва да се създаде и поддържа 
актуален електронен публичен 
регистър.

(25) С цел да се избегнат 
продължителните процедури и 
несигурността е необходимо да се 
установят изисквания за информацията, 
която заявителите трябва да представят, 
разумни срокове за издаването на 
лиценз и обстоятелствата за отнемането 
му. Ако компетентните органи на 
държава членка отнемат лиценз на лице, 
обслужващо кредити, което предоставя 
услуги по обслужване на кредити в 
други държави членки, компетентните 
органи на приемащите държави членки 
следва да бъдат уведомени за това. 
Освен това с оглед на прозрачността по 
отношение на броя и самоличността на 
лицензираните лица, обслужващи 
кредити, във всяка държава членка 
следва да се създаде и поддържа 
актуален публичен регистър или 
списък, който да бъде публично 
достъпен на уебсайтовете на 
компетентните органи.

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Когато възлагат свои дейности на 
доставчици на кредитни услуги, лицата, 
обслужващи кредити, следва да се 
уверяват, че това не поражда 
неоправдан оперативен риск, нито 
неспазване от страна на съответния 
доставчик на кредитни услуги на 

(26) Договорното отношение 
между лицето, обслужващо кредити, 
и кредитора и задълженията на 
лицето, обслужващо кредити, по 
отношение на кредитора не се 
променя с възлагането на външни 
доставчици на кредитни услуги. 
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нормативните национални или съюзни 
изисквания, нито ограничава капацитета 
на регулаторния орган да изпълнява 
задачите си и да гарантира правата на 
кредитополучателя.

Когато възлагат свои дейности на 
доставчици на кредитни услуги, лицата, 
обслужващи кредити, следва да се 
уверяват, че това не поражда 
неоправдан оперативен риск, нито 
неспазване от страна на съответния 
доставчик на кредитни услуги на 
нормативните национални или съюзни 
изисквания, нито ограничава капацитета 
на регулаторния орган да изпълнява 
задачите си и да гарантира правата на 
кредитополучателя.

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Когато кредитор възлага на лице, 
обслужващо кредити, управлението и 
изпълнението на договор за кредит, той 
му делегира своите права и задължения, 
както и прекия си контакт с 
кредитополучателя, но запазва 
първостепенната си отговорност, поради 
което отношението между кредитора и 
лицето, обслужващо кредити, следва да 
бъде ясно установено в писмен вид и да 
позволява на компетентните органи да 
проверяват как е било определено.

(27) Когато кредитор възлага на лице, 
обслужващо кредити, управлението и 
изпълнението на договор за кредит, той 
му делегира своите права и задължения, 
както и прекия си контакт с 
кредитополучателя, но запазва 
първостепенната си отговорност, поради 
което отношението между кредитора и 
лицето, обслужващо кредити, следва да 
бъде ясно установено в писмен договор 
за обслужване на кредит и да 
позволява на компетентните органи да 
проверяват как е било определено. От 
лицата, обслужващи кредити, следва 
също така да се изиска да действат 
добросъвестно и с дължимата грижа 
за финансовото положение на 
кредитополучателите. Тъй като 
купувачът на кредити не извършва 
сам обслужването на придобитите 
кредити, държавите членки следва да 
могат да предвиждат лицето, 
обслужващо кредита, и кредиторът 
да бъдат задължени да се договорят в 
договора за обслужване на кредита, че 
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лицето, обслужващо кредита, ще 
уведоми кредитора, преди да възложи 
дейностите по обслужване на 
кредити на външни подизпълнители.

Or. en

Изменение 23

Предложение за директива
Съображение 28а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Лице, обслужващо кредити, 
което изпълнява дейностите си в 
приемаща държава членка, е предмет 
на ограниченията и изискванията, 
установени в националното право на 
приемащата държава членка, в 
съответствие с настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 24

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С оглед на ефективния и 
ефикасен надзор над извършващите 
трансгранична дейност лица, 
обслужващи кредити, следва специално 
да се уреди сътрудничеството между 
компетентните органи на държавата по 
произход и на приемащите държави. 
Следва в частност да се уреди обменът 
на информация при запазване на 
нейната поверителност, проверките на 
място и от разстояние, предоставянето 
на помощ, както и уведомяването за 
резултатите от проверките и 

(29) С оглед да се гарантира 
ефективният и ефикасен надзор над 
извършващите трансгранична дейност 
лица, обслужващи кредити, следва 
специално да се уреди 
сътрудничеството между компетентните 
органи на държавата по произход и на 
приемащите държави. Следва в частност 
да се уреди обменът на информация при 
запазване на нейната поверителност, 
професионалната тайна, защитата 
на индивидуални и бизнес права, 
проверките на място и от разстояние, 



PR\1193984BG.docx 29/124 PE644.827v01-00

BG

инспекциите и за всички предприети 
мерки.

предоставянето на помощ, както и 
уведомяването за резултатите от 
проверките и инспекциите и за всички 
предприети мерки.

Or. en

Изменение 25

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Важна предпоставка, за да могат 
купувачите на кредити и лицата, 
обслужващи кредити, да изпълняват 
ролята си, е да имат достъп до цялата 
необходима информация, поради което 
държавите членки следва да осигурят 
такъв достъп при зачитане на 
националните и съюзните норми в 
областта на защитата на данните.

(30) Важна предпоставка, за да могат 
купувачите на кредити и лицата, 
обслужващи кредити, да изпълняват 
ролята си, е да имат възможността да 
получат достъп до необходимата 
информация, поради което държавите 
членки следва да осигурят такъв достъп 
при зачитане на националните и 
съюзните норми в областта на защитата 
на данните.

Or. en

Изменение 26

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Когато кредитна институция 
прехвърля договор за кредит, тя следва 
да уведоми своя надзорен орган и 
компетентния орган, натоварен с 
надзора по съблюдаването на 
настоящата директива, за основните 
характеристики на прехвърления 
кредитен портфейл, за самоличността 
на купувача, а ако е приложимо – и за 
неговия представител в Съюза. От този 
компетентен орган следва да се изиска 

(31) Когато кредитна институция 
прехвърля договор за кредит, тя следва 
да уведомява на всяко тримесечие и в 
обобщен вид своя надзорен орган и 
компетентния орган, натоварен с 
надзора по съблюдаването на 
настоящата директива, поне за общия 
непогасен размер на прехвърлените 
кредитни портфейли, както и за броя 
и размера на включените кредити и 
дали са включени споразумения с 



PE644.827v01-00 30/124 PR\1193984BG.docx

BG

да предава тази информация на 
органите, на които купувачът на 
кредити е поднадзорен, както и на 
компетентния орган по мястото на 
установяване на кредитополучателя. 
Тези изисквания за прозрачност 
позволяват еднообразно и ефективно 
наблюдение в Съюза върху 
прехвърлянето на договори за кредит.

потребители. За всеки портфейл, 
прехвърлен в една трансакция, 
информацията следва да включва 
идентификатора на юридическото 
лице или, ако не е наличен, 
самоличността и адресът на купувача, а 
ако е приложимо – и за неговия 
представител в Съюза. От този 
компетентен орган следва да се изиска 
да предава тази информация на 
органите, на които купувачът на 
кредити е поднадзорен. Тези изисквания 
за прозрачност позволяват еднообразно 
и ефективно наблюдение в Съюза върху 
прехвърлянето на договори за кредит. 
За да спазят принципа на 
пропорционалност, компетентните 
органи следва да вземат предвид 
информацията, с която вече 
разполагат от други източници, по-
специално по отношение на 
кредитните институции, за да 
избегнат дублиране.

Or. en

Изменение 27

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Като част от плана за действие на 
Съвета наличните данни за 
необслужваните договори за кредит ще 
бъдат еднообразни и стандартизирани, 
което ще засили информационната 
инфраструктура на кредитните 
институции. ЕБО е разработил образци 
за данни, които предоставят 
информация за кредитните експозиции в 
банковия портфейл, което от своя 
страна позволява на потенциалните 
купувачи да оценяват стойността на 
даден договор за кредит и да извършат 
надлежна проверка. Използването на 

(32) Като част от плана за действие на 
Съвета наличните данни за 
необслужваните договори за кредит ще 
бъдат еднообразни и стандартизирани, 
което ще засили информационната 
инфраструктура на кредитните 
институции. ЕБО е разработил образци 
за данни, които предоставят 
информация за кредитните експозиции в 
банковия портфейл, което от своя 
страна позволява на потенциалните 
купувачи да оценяват стойността на 
даден договор за кредит и да извършат 
надлежна проверка. Използването на 
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такива образци при договорите за 
кредит ще намали информационната 
асиметрия между потенциалните 
купувачи и продавачи на договори за 
кредит, с което ще допринесе за 
развитието на функциониращ вторичен 
пазар в Съюза. Поради това ЕБО следва 
да разработи образци за данни чрез 
техническите стандарти за изпълнение, 
а кредитните институции следва да 
използват тези стандарти с оглед на по-
лесното оценяване на продаваните 
договори за кредит.

такива образци при договорите за 
кредит ще намали информационната 
асиметрия между потенциалните 
купувачи и продавачи на договори за 
кредит, с което ще допринесе за 
развитието на функциониращ вторичен 
пазар в Съюза. Поради това ЕБО следва 
да разработи образци за данни чрез 
техническите стандарти за изпълнение 
за кредитните институции. Другите 
продавачи на кредитни споразумения 
следва да се насърчават да използват 
тези стандарти с оглед на по-лесното 
оценяване на продаваните договори за 
кредит.

Or. en

Изменение 28

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Оценяването на портфейл от 
необслужвани кредити е сложно и 
многопластово, поради което 
действителните купувачи на 
вторичните пазари са опитни 
инвеститори. Често това са 
инвестиционни фондове, финансови 
институции или кредитни институции. 
Те не създават нови кредити, а купуват 
съществуващи кредити на собствен 
риск, поради което не предизвикват 
опасения от пруденциално естество, а 
системният риск при тях е 
незначителен. Поради това не е 
обосновано за извършването на подобни 
дейности тези видове инвеститори да се 
задължават да подават заявление за 
лиценз или да изпълняват специални 
условия. От друга страна е важно да 
продължат да се прилагат националните 
и съюзните норми за защита на 
потребителите, а правата на 

(33) Често купувачите на кредити 
са инвестиционни фондове, финансови 
институции или кредитни институции. 
Те не създават нови кредити, а купуват, 
както е предвидено в настоящата 
директива, единствено съществуващи 
необслужвани договори за кредити на 
собствен риск, поради което не 
предизвикват опасения от пруденциално 
естество, а системният риск при тях е 
незначителен. Поради това не е 
обосновано за извършването на подобни 
дейности тези видове инвеститори да се 
задължават да подават заявление за 
лиценз, но от друга страна е важно да 
продължат да се прилагат националните 
и съюзните норми за защита на 
потребителите, а правата на 
кредитополучателите да останат същите 
като в първоначалния договор за кредит.
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кредитополучателите да останат същите 
като в първоначалния договор за кредит.

Or. en

Изменение 29

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Купувачите на кредити от трети 
държави могат да затруднят 
потребителите от Съюза да упражняват 
правата си, предвидени в правото на 
Съюза, както и националните органи – 
да контролират изпълнението на 
договора за кредит. От своя страна 
кредитните институции биха могли, 
поради риска от накърняване на 
репутацията, да се въздържат да 
прехвърлят тези договори за кредит на 
купувачи на кредити от трети държави. 
Задължението за представителя на 
установен в трета държава купувач 
на потребителски кредити да 
определи лицензирана в Съюза 
кредитна институция или лице, 
обслужващо кредити, за обслужването 
на даден договор за кредит гарантира, 
че след прехвърлянето на договора за 
кредит стандартите за правата на 
потребителите се запазват. Лицето, 
обслужващо кредити, се задължава да 
спазва приложимото съюзно и 
национално законодателство; от своя 
страна, националните органи в 
отделните държави членки следва да 
разполагат с необходимите правомощия, 
за да осъществяват ефективен контрол 
върху дейността на това лице.

(34) Купувачите на кредити от трети 
държави могат да затруднят 
потребителите от Съюза да упражняват 
правата си, предвидени в правото на 
Съюза, както и националните органи – 
да контролират изпълнението на 
договора за кредит. От своя страна 
кредитните институции биха могли, 
поради риска от накърняване на 
репутацията, да се въздържат да 
прехвърлят тези договори за кредит на 
купувачи на кредити от трети държави. 
Задължението за лице, обслужващо 
кредити, за обслужването на даден 
договор за кредит гарантира, че след 
прехвърлянето на договора за кредит 
стандартите за правата на 
кредитополучателите се запазват. 
Лицето, обслужващо кредити, се 
задължава да спазва приложимото 
съюзно и национално законодателство; 
от своя страна, националните органи в 
отделните държави членки следва да 
разполагат с необходимите правомощия, 
за да осъществяват ефективен контрол 
върху дейността на това лице.

Or. en
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Изменение 30

Предложение за директива
Съображение 34а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) Когато купувач на кредити 
управлява и прилага правата и 
задълженията, свързани с правата на 
кредитора по силата на договор за 
кредит, или самия договор за кредит, 
той се счита за лице, обслужващо 
кредити.

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) С цел да се улесни изпълнението 
на установените в настоящата директива 
задължения, в националното право, с 
което се прилага настоящата директива, 
следва – с оглед на установените извън 
Съюза купувачи на кредити – да се 
предвиди, че при прехвърлянето на 
договор за кредит купувачите на 
кредити, които не са установени в 
Съюза, следва да определят установен 
в Съюза представител, оправомощен 
да контактува с компетентните 
органи в допълнение към купувача на 
кредити или вместо него. Този 
представител отговаря за 
задълженията на купувачите на 
кредити, наложени по силата на 
настоящата директива.

(37) С цел да се улесни изпълнението 
на установените в настоящата директива 
задължения, в националното право, с 
което се прилага настоящата директива, 
следва – с оглед на установените извън 
Съюза купувачи на кредити – да се 
предвиди, че при прехвърлянето на 
договор за кредит купувачите на 
кредити, които не са установени в 
Съюза, следва да определят установена 
в Съюза кредитна институция или 
упълномощено лице, обслужващо 
кредити. Купувачите на кредити, 
които прехвърлят необслужвани 
договори за кредит, следва да 
уведомяват на всяко тримесечие и в 
обобщен вид компетентния орган на 
държавата членка по произход за най-
малко общия непогасен размер на 
прехвърлените кредитни портфейл, 
както и броя и размера на включените 
кредити и дали са включени 
споразумения с потребители. За всеки 
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портфейл, прехвърлен в една 
трансакция, информацията следва да 
включва идентификатора на 
юридическото лице или, ако не е 
наличен, самоличността и адресът на 
купувача, а ако е приложимо – и за 
неговия представител в Съюза.

Or. en

Изменение 32

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Понастоящем лицензирането и 
надзорът на лицата, обслужващи 
кредити, и купувачите на кредити са 
възложени на различни органи в 
държавите членки, поради което е 
важно държавите членки да изяснят 
тяхната роля и да им предоставят 
достатъчно правомощия, особено като 
се има предвид, че може да се наложи 
тези органи да упражняват надзор върху 
субекти, предоставящи услуги в други 
държави членки. С оглед на ефикасния 
и целесъобразен надзор в Съюза 
държавите членки следва да 
предоставят на компетентните органи 
необходимите правомощия, за да 
изпълняват своите задължения по 
настоящата директива, включително 
правомощието да получават 
необходимата информация, да 
разследват евентуални нарушения, да 
обработват жалбите на 
кредитополучателите и да налагат 
наказания и корективни мерки, 
включително отнемане на лиценз. 
Държавите членки следва да 
проверяват, че при налагането на тези 
наказания компетентните органи не 
надхвърлят необходимото за 
постигането на целите и аргументират 

(Не се отнася до българския текст.)
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своите решения, както и да предвидят за 
тези решения съдебен контрол и в 
случаите, когато компетентните органи 
не действат в предвидените срокове.

Or. en

Изменение 33

Предложение за директива
Съображение 38а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38a) Разпоредбите относно 
нарушенията на настоящата 
директива не накърняват правото на 
държавата членка да се намесва в 
случаи на нарушения на 
националното право, например 
специфични норми за защита на 
потребителите, норми за защита на 
кредитополучателя, приети само на 
национално равнище, или относно 
престъпни дейности. В такива случаи 
компетентните органи на 
приемащата държава членка са тези, 
които имат компетентността да 
вземат решения дали е налице 
нарушение на националното право и 
поради това техните правомощия не 
са ограничени от настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 34

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) В своя „План за действие за 
справяне с необслужваните кредити в 

заличава се
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Европа“ Съветът представи 
законодателна инициатива за 
подобряване на защитата на 
кредиторите с обезпечени вземания 
посредством предоставянето на по-
ефективни методи за възстановяване 
на средства от обезпечени кредити по 
процедура за ускорено извънсъдебно 
изпълнение по обезпеченията.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).

Изменение 35

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) В някои държави членки 
липсват бързи и ефикасни механизми 
за извънсъдебно изпълнение, които 
позволяват на кредиторите с 
обезпечени вземания да си 
възстановят средства от 
обезпечението в случай на 
неизпълнение от страна на 
кредитополучателя, което означава, 
че в тези държави членки 
кредиторите с обезпечени вземания 
могат да пристъпят към изпълнение 
по обезпеченията само по съдебен ред, 
който може да бъде продължителен 
и свързан със значителни разходи. От 
друга страна, в държавите членки, в 
които има процедури за извънсъдебно 
изпълнение, тези процедури се 
различават по обхват и ефективност. 

заличава се
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Затова е необходимо да се създаде 
отделен общ механизъм, който да е 
налице във всички държави членки. 
Този механизъм не следва обаче да 
замести съществуващите 
национални изпълнителни мерки, 
включително предвиждащите 
извънсъдебен ред.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).

Изменение 36

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Неефективността на 
процедурите за извънсъдебно 
изпълнение в някои държави членки е 
съществен фактор за ниския процент 
на възстановяване на средствата при 
неизпълнение от кредитополучатели 
– стопански субекти по обезпечени 
кредити. Продължителността на 
някои от действащите процедури 
води до допълнителни разходи за 
кредиторите с обезпечени вземания и 
намалява стойността на активите, 
предоставени като обезпечение. В 
държавите членки, които не са 
въвели процедури за извънсъдебно 
изпълнение по различни видове 
обезпечения, кредиторите с 
обезпечени вземания често са 
изправени пред продължителни 
съдебни процеси.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).

Изменение 37

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Понякога действащите в 
Съюза правоприлагащи процедури 
пораждат неравнопоставеност за 
кредитните институции и 
дружествата в Съюза по отношение 
на достъпа до кредитиране, като 
особено засегнати са МСП, които 
разчитат на банковото кредитиране 
повече отколкото по-големите 
дружества. Неравномерните равнища 
на възстановяване в отделните 
държави членки водят до разлики в 
предлагането на банково кредитиране 
за МСП, тъй като натрупването на 
необслужвани кредити в балансите 
на кредитните институции и 
произтичащите от това 
пруденциални изисквания и 
необходимост от заделяне на 
вътрешни ресурси за справяне с 
необслужваните кредити намаляват 
капацитета им да отпускат 
кредити. Това подхранва липсата на 
доверие във възможността в някои 
държави членки да се пристъпва към 
изпълнение по обезпеченията и може 
да доведе до по-високи разходи при 
заемането на средства, породени от 
мястото на установяване, а не от 

заличава се
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реалната кредитоспособност. Затова 
за единния пазар, банковия съюз и 
съюза на капиталовите пазари е 
необходима нова обща процедура, за да 
могат кредитните институции и 
дружествата, които са лицензирани 
да отпускат кредити чрез 
сключването на договори за обезпечен 
кредит във всички държави членки, да 
пристъпват към изпълнение на тези 
споразумения чрез ефективни и бързи 
процедури за извънсъдебно изпълнение.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).

Изменение 38

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) С цел да се защитят 
потребителите, договорите за 
кредит с тях следва да бъдат 
изключени от обхвата на предвидения 
в настоящата директива механизъм 
за ускорено извънсъдебно изпълнение. 
Също така, с цел да се защитят 
едноличните предприемачи, този 
механизъм не следва да се прилага за 
договорите за кредит, обезпечени с 
недвижимо имущество, където е 
основният адрес на пребиваване на 
едноличния предприемач.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).

Изменение 39

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Този механизъм за ускорено 
извънсъдебно изпълнение по 
обезпеченията е доброволен 
инструмент, който е предмет на 
споразумение между кредитора с 
обезпечени вземания и 
кредитополучателя – стопански 
субект, поради което е необходимо 
кредитополучателят да бъде 
уведомяван за последиците и 
условията, при които кредиторът 
може да прибегне до тази ускорена 
процедура. Поради това условията 
следва да бъдат договорени в писмена 
или — ако това е предвидено в 
националното законодателство — 
нотариална форма между кредитора 
и кредитополучателя.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).
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Изменение 40

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) С цел да се защитят 
кредитополучателите – стопански 
субекти е целесъобразно от 
кредиторите да се изиска да им 
предоставят достатъчно време да 
извършат плащане, за да избегнат 
този вид изпълнение.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).

Изменение 41

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) С цел механизмът за ускорено 
извънсъдебно изпълнение по 
обезпеченията да бъде бърз и 
ефективен инструмент за 
възстановяване на средствата по 
обезпечение, актът, с който 
кредиторът с обезпечени вземания и 
кредитополучателят – стопански 
субект се споразумяват за този 
механизъм, следва да включва пряко 
изпълнително основание, което 
представлява клауза в 
споразумението, която позволява 
пряко изпълнение по обезпечението по 

заличава се
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УИИО, без да е необходимо такова да 
бъде получено от съда.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).

Изменение 42

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) В държавите членки, които 
вече са въвели процедури за 
извънсъдебно изпълнение, тези 
процедури са свързани с елементи от 
националното гражданско, търговско, 
вещно и публично право и право в 
областта на несъстоятелността, а 
приложимата правоприлагаща 
процедура зависи от вида на 
предоставените като обезпечение 
активи, като процедурите за 
недвижимото имущество често 
съдържат по-строги процедурни 
елементи и минимален съдебен 
надзор. Поради това държавите 
членки следва да разполагат с 
гъвкавост при определянето на 
правоприлагащата процедура за 
кредиторите с обезпечени вземания с 
оглед на това ускорено извънсъдебно 
изпълнение по обезпеченията: 
публичен търг или частна продажба, 
а съгласно някои национални уредби – 
усвояване на актива.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).

Изменение 43

Предложение за директива
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) С цел кредиторите с 
обезпечени вземания да 
възстановяват само дължимото от 
кредитополучателите – стопански 
субекти по договорите за кредит, 
държавите членки следва да 
задължат кредиторите с обезпечени 
вземания да изплащат на 
кредитополучателите – стопански 
субекти всяка положителна разлика 
между непогасения размер на договора 
за обезпечен кредит и постъпленията 
от продажбата на актива (след 
публичен търг или частна продажба), 
а при усвояване на актива – между 
непогасения размер и оценката на 
актива, извършена за целите на 
усвояването му. Когато държавите 
членки предвиждат реализиране на 
обезпечението посредством усвояване 
е уместно положителната разлика, 
която трябва да бъде изплатена на 
кредитополучателя, да е разликата 
между непогасената сума по договора 
за обезпечен кредит и оценката на 
актива. Когато възстановената сума 
по ускореното изпълнение е по-малка 
от непогасената сума по договора за 
обезпечен кредит, държавите членки 
следва да не възпират страните по 
договора за обезпечен кредит да се 

заличава се
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споразумеят изрично, че 
реализираното по УИИО обезпечение 
е достатъчно за погасяването на 
кредита.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).

Изменение 44

Предложение за директива
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) Държавите членки следва да 
вземат необходимите мерки, така че 
когато договор за обезпечен кредит, в 
който е предвидена посочената в 
настоящата директива процедура за 
ускорено извънсъдебно изпълнение по 
обезпеченията, се прехвърли от 
кредитора на трета страна, тази 
трета страна придобива правото да 
се ползва от ускореното извънсъдебно 
изпълнение по обезпечението при 
същите условия като кредитора с 
обезпечени вземания.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).
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Изменение 45

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) С цел да се осигури 
съгласуваност с производствата, 
предшестващи производството по 
несъстоятелност, и с 
производствата по несъстоятелност, 
държавите членки следва да вземат 
необходимите мерки, така че когато 
за кредитополучателя е открита 
процедурата за превантивно 
преструктуриране, предвидена в 
предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно рамки за превантивно 
преструктуриране и предоставяне на 
втори шанс34, реализацията на 
обезпечението по УИИО ще става 
единствено при спрени индивидуални 
производства за принудително 
изпълнение в съответствие с 
приложимото национално 
законодателство, с което се 
транспонира настоящата директива. 
При образуване на производство по 
несъстоятелност на 
кредитополучател – стопански 
субект реализирането на 
обезпечението по УИИО следва да се 
извършва и при спрени индивидуални 
производства за принудително 
изпълнение в съответствие с 
приложимото национално 
законодателство. Националният 
законодател следва да реши дали да 
предвиди за кредиторите с обезпечени 
вземания преференциален достъп до 
обезпечението по този ускорен 
механизъм дори след откриване на 
производство по несъстоятелност.

заличава се

__________________
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34 Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно рамки за превантивно 
преструктуриране, предоставяне на 
втори шанс и мерки за повишаване на 
ефективността на процедурите за 
преструктуриране, несъстоятелност 
и опрощаване на задължения и за 
изменение на Директива 2012/30/ЕС, 
COM(2016) 723 final, 22.11.2016 г.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).

Изменение 46

Предложение за директива
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) С оглед на ограничените данни 
относно броя на извънсъдебните 
процедури, използвани от кредитните 
институции за възстановяване на 
средства от обезпечения при 
неизпълнение от страна на 
кредитополучателя, от 
националните компетентни органи, 
които упражняват надзор върху 
кредитните институции, следва да се 
изиска да събират информация за 
броя на договорите за обезпечени 
кредити, чието изпълнение се 
осигурява по УИИО, както и за 
сроковете за това правоприлагане. С 
цел да се проучи по-добре 
ефективността на УИИО в Съюза, 
една година след датата на прилагане 

заличава се
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на настоящата директива 
държавите членки следва да започнат 
да предоставят на Комисията 
годишни статистически данни по 
тези въпроси.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).

Изменение 47

Предложение за директива
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) При обработването на лични 
данни за целите на настоящата 
директива се прилагат разпоредбите на 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета35 и 
на Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета36. 
По-специално, когато за целите на 
настоящата директива се обработват 
лични данни следва да се определи 
точната цел, да се посочи съответното 
правно основание и да се спазват 
приложимите установени в Регламент 
(ЕС) 2016/679 изисквания за сигурност 
на обработването, както и да се зачитат 
принципите на необходимост, 
пропорционалност, ограничаване в 
рамките на целта и подходящ срок за 
съхраняване на данните. Защитата на 
личните данни следва да е концептуално 
и по подразбиране заложена във всички 
системи за обработка на данни, които се 
разработват и използват по силата на 

(54) При обработването на лични 
данни за целите на настоящата 
директива се прилагат разпоредбите на 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета35 и 
на Регламент (ЕС) 2018/1725 на 
Европейския парламент и на Съвета36. 
По-специално, когато за целите на 
настоящата директива се обработват 
лични данни следва да се определи 
точната цел, да се посочи съответното 
правно основание и да се спазват 
приложимите установени в Регламент 
(ЕС) 2016/679 изисквания за сигурност 
на обработването, както и да се зачитат 
принципите на необходимост, 
пропорционалност, ограничаване в 
рамките на целта, прозрачен и 
подходящ срок за съхраняване на 
данните. Защитата на личните данни 
следва да е концептуално и по 
подразбиране заложена във всички 
системи за обработка на данни, които се 
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настоящата директива. 
Административното сътрудничество и 
взаимопомощта между компетентните 
органи на държавите членки следва 
също да бъдат съвместими с 
предвидените в Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета норми относно защитата на 
личните данни и с транспониращите 
законодателството на Съюза 
национални норми относно защитата на 
данните.

разработват и използват по силата на 
настоящата директива. 
Административното сътрудничество и 
взаимопомощта между компетентните 
органи на държавите членки следва 
също да бъдат съвместими с 
предвидените в Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета норми относно защитата на 
личните данни и с транспониращите 
законодателството на Съюза 
национални норми относно защитата на 
данните.

__________________ __________________
35 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

35 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

36 Регламент (ЕС) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2000 г. относно 
защитата на лицата по отношение 
на обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността 
и за свободното движение на такива 
данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

36 Регламент (ЕС) 2018/1725 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2018 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни от институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза и 
относно свободното движение на 
такива данни и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение 
№ 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 
21.11.2018 г., стр. 39).

Or. en

Изменение 48

Предложение за директива
Съображение 56а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(56a) Проведена беше консултация с 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните, който представи 
становището си на 24 януари 2019 г.

Or. en

Изменение 49

Предложение за директива
Съображение 56б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56б) С напредъка в създаването на 
вътрешен вторичен пазар на 
необслужваните кредити с високо 
ниво на защита на потребителя ще 
бъде необходимо да се преразгледа 
ефективното функциониране на 
настоящата директива. Комисията е 
в подходяща позиция да анализира 
специфични трансгранични въпроси, 
които отделните държави членки не 
могат да определят или пълноценно 
да разрешат, като например риска от 
изпиране на пари и финансиране на 
тероризма, които биха могли да 
възникнат във връзка с дейности по 
обслужване на кредити и на купувачи 
на кредити, и сътрудничеството 
между компетентните органи от 
различни държави членки. 
Следователно е подходящо в своя 
преглед на настоящата директива 
Комисията също така да включи 
подробна оценка на рисковете от 
изпиране на пари и финансиране на 
тероризма, свързани с дейностите, 
извършвани от лицата, обслужващи 
кредити, и купувачите на кредити, и 
административното сътрудничество 
между компетентните органи.
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Or. en

Изменение 50

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) лицата, обслужващи кредити от 
името на кредитна институция или 
купувач на кредити във връзка с 
договори за кредит, издадени от 
кредитна институция или от нейни 
дъщерни дружества;

a) лицата, обслужващи кредити, 
свързани с правата на кредиторите 
по необслужвани договори за кредит, 
или за самите договори за кредит, 
издадени от кредитна институция, 
установена в Съюза, които 
извършват дейност от името на 
купувач на кредити;

Or. en

Изменение 51

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) купувачите на договори за 
кредит, издадени от кредитна 
институция или от нейни дъщерни 
дружества;

б) купувачите на правата на 
кредитора по необслужвани договори 
за кредит или на самите 
необслужвани договори за кредити, 
издадени от кредитна институция, 
установена в Съюза;

Or. en

Изменение 52

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) допълнителния общ механизъм 
за ускорено извънсъдебно изпълнение 
по обезпеченията по договори за 
кредит, сключени между кредитори и 
кредитополучатели – стопански 
субекти и гарантирани с обезпечение.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).

Изменение 53

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) лице, обслужващо договор за 
кредит, издаден от установена в Съюза 
кредитна институция или от 
установени в Съюза нейни дъщерни 
дружества и действащо от името на 
кредитор в съответствие с 
приложимото право на Съюза или 
национално право;

a) лица, обслужващи кредити от 
името на купувач на кредити по 
отношение на правата на кредитора 
по необслужван договор за кредит или 
на самия необслужван договор за 
кредит в съответствие с 
приложимото право на Съюза или 
националното право, издаден от 
установена в Съюза кредитна 
институция;

Or. en

Изменение 54

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) купувач на договор за кредит, 
издаден от установена в Съюза 
кредитна институция или от 
установени в Съюза нейни дъщерни 
дружества, който поема 
задълженията на кредитора по 
договора за кредит в съответствие с 
приложимото право на Съюза и 
национално право.

б) купувачи на правата на 
кредитора по необслужван договор за 
кредит или на самия необслужван 
договор за кредит, издаден от 
установена в Съюза кредитна 
институция.

Or. en

Изменение 55

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членове 3, 23 — 33 и 39 — 43 
от настоящата директива се 
прилагат спрямо договори за 
обезпечен кредит, които са сключени 
между кредитори и 
кредитополучатели – стопански 
субекти и са обезпечени с всякакви 
движими и недвижими активи, 
притежавани от кредитополучателя 
и предоставени като обезпечение на 
кредитора за гарантиране на 
погасяването на вземанията по 
договора за обезпечен кредит.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).
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Изменение 56

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива не 
нарушава попадащата в приложното 
ѝ поле защита във връзка с договорите 
за кредит, предоставена на 
потребителите по силата на Директива 
2014/17/ЕС, Директива 2008/48/ЕО, 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 
националните разпоредби за тяхното 
транспониране.

3. Във връзка с попадащите в 
приложното ѝ поле договори за 
кредит настоящата директива не 
нарушава нито принципите на 
договорното право, нито тези на 
гражданското право съгласно 
националното законодателство във 
връзка с прехвърлянето на правата на 
кредитор по договор за кредит или на 
самия договор за кредит, нито 
защитата, предоставена на 
потребителите или 
кредитополучателите по силата по-
специално на Директива 2014/17/ЕС, 
Директива 2008/48/ЕО, Директива 
93/13/ЕИО на Съвета и националните 
разпоредби за тяхното транспониране 
или друго свързано право на Съюза и 
национални закони за защита на 
потребителите.

Or. en

Изменение 57

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обслужването на договор за 
кредит, извършвано от установена в 
Съюза кредитна институция или от 
установени в Съюза нейни дъщерни 
дружества;

a) обслужването на правата на 
кредитора по договор за кредит или 
самия договор за кредит, извършвано 
от:

i) установена в Съюза кредитна 
институция;
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ii) лице, управляващо алтернативен 
инвестиционен фонд (ЛУАИФ), 
лицензирано или регистрирано в 
съответствие с 
Директива 2011/61/ЕС, или 
дружество за управление или 
инвестиционно дружество, 
лицензирани в съответствие с 
Директива 2009/65/ЕО, при условие че 
инвестиционното дружество не е 
определило дружество за управление 
по силата на тази директива от 
името на фонда, който управлява;

iii) некредитна институция, която е 
поднадзорна на компетентен орган на 
държава членка в съответствие с 
член 20 от Директива 2008/48/ЕО или 
член 35 от Директива 2014/17/ЕС, при 
извършване на дейност в тази 
държава членка.

Or. en

Изменение 58

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обслужването на договор за 
кредит, който не е издаден от 
установена в Съюза кредитна 
институция или от установени в 
Съюза нейни дъщерни дружества, 
освен когато издаденият договор за 
кредит е заменен с договор за кредит, 
издаден от такава институция или от 
нейни дъщерни дружества;

б) обслужването на правата на 
кредитора по силата на договор за 
кредит или на самия договор за 
кредит, който не е издаден от 
установена в Съюза кредитна 
институция, освен когато правата на 
кредитора по договор за кредит или 
самият договор за кредит са заменени 
с договор за кредит, издаден от такава 
институция;

Or. en
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Изменение 59

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) покупката на договор за кредит 
от установена в Съюза кредитна 
институция или от установени в 
Съюза нейни дъщерни дружества;

в) покупката на кредиторски права 
по необслужван договор за кредит или 
на самия необслужван договор за 
кредит от установена в Съюза кредитна 
институция;

Or. en

Изменение 60

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) прехвърлянето на договори за 
кредит преди датата, посочена в 
член 41, параграф 2, втората алинея.

г) прехвърлянето и обслужването 
на правата на кредитор или на самия 
договор за кредит в контекста на 
секюритизация.

Or. en

Изменение 61

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки могат да 
освободят от прилагането на 
настоящата директива 
обслужването на кредиторските 
права по договор за кредит или на 
самия договор за кредит, извършвано 
от лицата, упражняващи дадена 
професия, подлежаща на надзор във 
всяка държава членка, като например 
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нотариуси и съдебни изпълнители, 
определени в националното право, или 
адвокати, определени в член 1, 
параграф 2, буква а) от 
Директива 98/2/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета36а, когато те 
извършват дейностите, посочени в 
член 3, параграф 9 от настоящата 
директива, упражнявайки своята 
професия.
__________________
36a Директива 98/5/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
февруари 1998 г. относно улесняване 
на постоянното упражняване на 
адвокатската професия в държава 
членка, различна от държавата, в 
която е придобита квалификацията

Or. en

Изменение 62

Предложение за директива
Член 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Членове 3, 23 — 33 и 34 — 43 
от настоящата директива не се 
прилагат спрямо:

заличава се

a) договори за обезпечен кредит, 
сключени между кредитори и 
кредитополучатели, които са 
потребители съгласно определението 
в член 3, буква а) от Директива 
2008/48/ЕО;
б) договори за обезпечен кредит, 
сключени между кредитори и 
кредитополучатели – стопански 
субекти, които са дружества с 
нестопанска цел;
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в) договори за обезпечен кредит, 
сключени между кредитори и 
кредитополучатели – стопански 
субекти, които са обезпечени със 
следните категории обезпечение:
i) споразумения за финансово 
обезпечение съгласно определението в 
член 2, параграф 1, буква а) от 
Директива 2002/47/ЕО37;
ii) жилищен недвижим имот, 
където е основният адрес на 
пребиваване на кредитополучателя – 
стопански субект.
__________________
37 Директива 2002/47/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 6 юни 2002 г. относно 
финансовите обезпечения (ОВ L 168, 
27.6.2002 г., стр. 43).

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).

Изменение 63

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „кредитор“ означава кредитна 
институция или всяко юридическо 
лице, което отпуска кредити в 
рамките на своята търговска, 
стопанска или професионална 
дейност, или купувач на кредит;

(2) „кредитор“ означава кредитна 
институция, която отпуска кредити, 
или купувач на кредит;
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Or. en

Изменение 64

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „кредитополучател“ означава 
юридическо или физическо лице, което 
е сключило договор за кредит с 
кредитор;

(3) „кредитополучател“ означава 
юридическо или физическо лице, което 
е сключило договор за кредит с 
кредитор, включително неговия 
законен наследник или приобретател;

Or. en

Изменение 65

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „кредитополучател – 
стопански субект“ означава сключило 
договор за кредит с кредитор 
физическо или юридическо лице, 
което не е потребител;

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).
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Изменение 66

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 5a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) „договор за обслужване на 
кредит“ означава писмен договор 
между кредитор и лице, обслужващо 
кредити, относно услугите, които ще 
бъдат предоставени от 
обслужващото кредита лице от 
името на кредитора;

Or. en

Изменение 67

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „договор за обезпечен кредит“ 
означава договор за кредит, сключен 
от кредитна институция или от 
друго предприятие, лицензирано да 
отпуска кредит, и обезпечен с някое 
от следните;

заличава се

a) ипотека, тежест, залог или 
друго сравнимо право на обезпечение, 
използвано обичайно в дадена държава 
членка по отношение на недвижими 
активи;
б) право на задържане, тежест, 
залог или друго сравнимо право на 
обезпечение, използвано обичайно в 
дадена държава членка по отношение 
на движими активи;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
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16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).

Изменение 68

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „купувач на кредит“ означава 
всяко физическо или юридическо лице, 
което не е кредитна институция или 
дъщерно дружество на кредитна 
институция и което в рамките на 
своята търговска, стопанска или 
професионална дейност купува 
договори за кредит;

(7) „купувач на кредит“ означава 
всяко физическо или юридическо лице, 
което не е кредитна институция и което 
в рамките на своята търговска, 
стопанска или професионална дейност 
купува кредиторски права по 
необслужвани договори за кредит или 
самите необслужвани договори за 
кредит;

Or. en

Изменение 69

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 7а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) „лице, обслужващо кредити“, 
означава юридическо лице, което в 
хода на своята търговска дейност 
управлява и прилага правата и 
задълженията, свързани с правата на 
кредитора по необслужван договор за 
кредит или със самия необслужван 
договор за кредит, от името на 
кредитора или от свое име и извършва 
поне една от следните дейности:
i) събиране на дължими плащания, 
свързани с правата на кредитор по 
договор за кредит или със самия 
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договор за кредит, от 
кредитополучателя, когато той не е 
„платежна услуга“ съгласно 
определението в приложение I към 
Директива 2015/2366, в съответствие 
с националното право;
ii) предоговаряне в съответствие с 
изискванията, предвидени в 
националното право, на условията, 
свързани с правата на кредитора по 
договор за кредит, или на самия 
договор за кредит с 
кредитополучателите в 
съответствие с дадените от 
кредитора указания, когато той не е 
„кредитен посредник“ съгласно 
определението в член 4, параграф 5 от 
Директива 2014/17/ЕС или член 3, 
буква е) от Директива 2008/48/ЕО;
iii) администриране на оплаквания във 
връзка с правата на кредитора по 
договор за кредит или със самия 
договор за кредит;
iv) информиране на 
кредитополучателя за всякакви 
промени в лихвените проценти, 
таксите или дължимите плащания 
във връзка с правата на кредитора по 
договор за кредит или със самия 
договор за кредит.

Or. en

Изменение 70

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „лице, обслужващо кредити“ 
означава всяко физическо или 
юридическо лице, което не е кредитна 
институция или нейно дъщерно 
дружество и което извършва, от 
името на кредитора, една или повече 

заличава се
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от следните дейности:
a) следи изпълнението на договора 
за кредит;
б) събира и управлява информация 
за състоянието на договора за кредит, 
на кредитополучателя и на всяко 
обезпечение, използвано за 
гарантиране на договора за кредит;
в) информира кредитополучателя 
за всякакви промени в лихвените 
проценти, таксите или плащанията, 
дължими по договора за кредит;
г) изпълнява правата и 
задълженията по договора за кредит 
от името на кредитора, включително 
като управлява погасителните 
вноски;
д) предоговаря реда и условията 
на договора за кредит с 
кредитополучателите, които не са 
„кредитен посредник“ съгласно 
определението в член 4, параграф 5 от 
Директива 2014/17/ЕС или член 3, 
буква е) от Директива 2008/48/ЕО;
е) разглежда жалбите на 
кредитополучателите.

Or. en

Изменение 71

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „държава членка по произход“ 
означава държавата членка на 
установяване или местопребиваване на 
лицето, обслужващо кредити;

(9) „държава членка по произход“ 
означава във връзка с лицето, 
обслужващо кредити, държавата 
членка, в която се намира неговият 
регистриран офис, или ако съгласно 
националното си право то няма 
регистриран офис – държавата 
членка, в която се намира неговото 
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седалище, или по отношение на 
купувач на кредити – държавата членка 
на установяване или местопребиваване 
на купувача на кредити;

Or. en

Изменение 72

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) държавата членка по произход и 
в която лицето, обслужващо кредити, е 
установило клон, назначило 
представител или предоставя услуги 
представител или предоставя услуги;

(10) държавата членка по произход и 
в която лицето, обслужващо кредити, е 
установило клон, назначило доставчик 
на кредитни услуги, посочен в член 10, 
или където кредитополучателят е 
установен или пребиваващ в момента 
на сключване на договора за кредит;

Or. en

Изменение 73

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „потребител“ означава 
потребител съгласно определението в 
член 3, буква а) от Директива 
2008/48/ЕО.

(11) „потребител“ означава 
физическо лице, което при договори за 
кредит, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, действа 
извън рамките на своята търговска, 
стопанска или професионална 
дейност;

Or. en
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Изменение 74

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 11a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) „необслужван договор за 
кредит“ означава вземане по кредит, 
което отговаря на критериите, 
посочени в приложение V, част 2, 
параграф 213 от Регламент за 
изпълнение (ЕС) № 680/2014 на 
Комисията38а, за да може да се счита 
за необслужвана експозиция.
________________
38a Регламент за изпълнение (ЕС) № 
680/2014 на Комисията от 16 април 
2014 г. за определяне, в съответствие 
с Регламент (ЕС) № 575/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
на техническите стандарти за 
изпълнение по отношение на 
предоставянето на информация от 
институциите на надзорните органи 
(OВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 75

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
следните изисквания за издаването на 
посочения в член 4, параграф 1 лиценз:

1. Държавите членки определят 
най-малко следните изисквания за 
издаването на посочения в член 4, 
параграф 1 лиценз:

Or. en
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Изменение 76

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) заявителят е гражданин на 
Съюза или юридическо лице, посочено 
в член 54 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз;

a) заявителят е юридическо лице, 
посочено в член 54 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и неговият регистриран офис или, ако 
съгласно националното му право той 
няма регистриран офис, неговото 
седалище е в държава членка, в която 
той иска да му бъде издаден лиценз;

Or. en

Изменение 77

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато заявителят е 
юридическо лице – членовете на 
неговия управителен или 
административен орган и лицата, 
притежаващи квалифицирано дялово 
участие в капитала на заявителя по 
смисъла на член 4, параграф 1, 
точка 36 от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013, или самият заявител, 
когато той е физическо лице, трябва 
да притежават следните 
характеристики:

б) членовете на неговия 
управителен или административен 
орган имат достатъчно добра 
репутация, като докажат, че:

i) имат достатъчно добра 
репутация;
ii) имат чисто свидетелство за 
съдимост или друг национален 
еквивалент във връзка с тежки 
престъпления, свързани със 
собствеността, финансови дейности или 
неприкосновеността на личността;

i) имат чисто свидетелство за 
съдимост или друг национален 
еквивалент във връзка с тежки 
престъпления, свързани със 
собствеността, финансови дейности, 
изпиране на пари, измама, данъчни 
престъпления, нарушение на 
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професионална тайна или 
неприкосновеността на личността;

iii) към настоящия момент да не са 
обект на производство по 
несъстоятелност или да не са били 
обявявани в несъстоятелност, освен ако 
правата им не са били възстановени в 
съответствие с националното 
законодателство;

ii) към настоящия момент да не са 
обект на текущо производство по 
несъстоятелност или да не са били 
обявявани в несъстоятелност, освен ако 
правата им не са били възстановени в 
съответствие с националното 
законодателство;

и
iii) членовете на управлението, 
взети заедно, имат адекватни знания 
и опит за извършване на търговската 
дейност по компетентен и отговорен 
начин.

Or. en

Изменение 78

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) лицата, притежаващи 
квалифицирано дялово участие в 
заявителя по смисъла на член 4, 
параграф 1, точка 36 от Регламент 
(ЕС) № 575/2013, имат достатъчно 
добра репутация, като отговарят на 
изискванията в буква б), точки i) и ii) 
от настоящия параграф;

Or. en

Изменение 79

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) заявителят е въвел подходящи в) заявителят е въвел подходящи 
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управленски процедури и механизми за 
вътрешен контрол, които гарантират 
зачитането на правата на 
кредитополучателя и спазването на 
правилата за защита на личните 
данни в съответствие със законите, 
уреждащи договорите за кредит;

управленски процедури и механизми за 
вътрешен контрол, които гарантират 
зачитането на правата на 
кредитополучателя и спазването на 
законите, уреждащи правата на 
кредитора по договори за кредит или 
самите договорите за кредит, и на 
Регламент (ЕС) 2016/679;

Or. en

Изменение 80

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) заявителят прилага подходяща 
политика за гарантиране на 
справедливото и внимателно третиране 
на кредитополучателите, включително 
като взема предвид финансовото им 
състояние и при необходимост ги 
насочва към консултации по погасяване 
на дълговете или социални услуги;

г) заявителят прилага подходяща 
политика за гарантиране на спазването 
на правилата за защита на 
потребителите и прозрачността на 
справедливото и внимателно третиране 
на кредитополучателите, включително 
като взема предвид финансовото им 
състояние и при необходимост ги 
насочва към консултации по погасяване 
на дълговете или социални услуги;

Or. en

Изменение 81

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква дa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) заявителят има достатъчно 
подходящи служители, които 
владеят езика на държавата членка, в 
която пребивава 
кредитополучателят в момента на 
сключване на договора за кредит;
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Or. en

Изменение 82

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква дб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) заявителят разполага с 
адекватни процедури за борба с 
изпирането на пари и срещу 
тероризма, в случай че в 
националното законодателство на 
държавата членка по произход или на 
приемащата държава членка за 
транспониране на 
Директива 2015/849/ЕС лицата, 
обслужващи кредити, са определени 
като задължени субекти за целите на 
предотвратяване и борба с 
изпирането на пари и финансирането 
на терористи;

Or. en

Изменение 83

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква дв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) кандидатът разполага с 
достатъчно начален капитал;

Or. en

Изменение 84

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква дг (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

дг) няма пречки пред ефективния 
надзор на заявителя, произхождащи 
от структурата на неговата група;

Or. en

Изменение 85

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква дд (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дд) заявителят е обект по силата 
на приложимото национално право 
на:
i) строги условия на управление, 
които включват адекватни вътрешни 
механизми за контрол и строги 
административни процедури и 
процедури за отчетност;
ii) адекватни изисквания за собствени 
средства и ликвидност;
iii) подходящи мерки за поемане, 
управление, наблюдение и смекчаване 
на рисковете, на които е или може да 
бъде изложен;
iv) изисквания за докладване и 
публично оповестяване.

Or. en

Изменение 86

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. ЕБО издава насоки за 
определяне на условията, посочени в 
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параграф 1, букви дв) и дг), и 
минималните изисквания, посочени в 
параграф 1, буква дд) от настоящия 
член.
Тези насоки се приемат съгласно 
член 16 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010.

Or. en

Изменение 87

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. След като се консултира с 
всички заинтересовани страни и 
вземе предвид всички свързани 
интереси, ЕБО издава насоки в 
съответствие с член 16 от 
Регламент № 1093/2010 за 
изискванията, посочени в параграф 1, 
буква б), точка iii) от настоящия 
член.

Or. en

Изменение 88

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) доказателства за правната форма 
на заявителя и по целесъобразност – 
неговия учредителен акт;

a) доказателства за правната форма 
на заявителя и копие от учредителния 
акт и вътрешния правилник на 
дружеството;

Or. en
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Изменение 89

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) самоличността на членовете на 
управителния или административния 
орган на заявителя, притежаващи 
квалифицирано дялово участие по 
смисъла на член 4, параграф 1, точка 36 
от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в) самоличността на членовете на 
управителния или административния 
орган на заявителя или лицата, 
притежаващи квалифицирано дялово 
участие по смисъла на член 4, 
параграф 1, точка 36 от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013;

Or. en

Изменение 90

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) доказателства, че заявителят и 
лицата, посочени в буква в) от 
настоящия член, отговарят на 
условията по член 5, параграф 1, 
буква б);

г) доказателства, че заявителят 
отговаря на условията по член 5, 
параграф 1, буква б);

Or. en

Изменение 91

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) доказателства, че лицата, 
посочени в буква в) от настоящия 
параграф, отговарят на условията по 
член 5, параграф 1, буква ба);

Or. en
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Изменение 92

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква жa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) доказателства за процедурите, 
посочени в член 5, параграф 1, 
буква дб);

Or. en

Изменение 93

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи на държавата 
членка по произход преценяват дали 
заявлението за лиценз е пълно в рамките 
на 20 работни дни от неговото 
получаване. Когато бъде счетено, че 
заявлението е непълно, 
компетентните органи определят 
срок, в рамките на който заявителят 
трябва да предостави необходимата 
допълнителна информация, и 
уведомяват заявителя, когато 
считат, че заявлението е пълно.

3. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи на държавата 
членка по произход преценяват дали 
заявлението за лиценз е пълно в рамките 
на 30 дни от неговото получаване.

Or. en

Изменение 94

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 4. Държавите членки гарантират, че 



PR\1193984BG.docx 73/124 PE644.827v01-00

BG

компетентните органи на държавата 
членка по произход преценяват дали 
заявителят отговаря на 
изискванията на националните 
разпоредби за транспониране на 
настоящата директива в рамките на 
30 работни дни от датата на 
получаване на пълното заявление. 
След приключване на тази оценка 
компетентните органи приемат 
напълно обосновано решение за 
издаване или отказ на лиценз, което 
се съобщава на заявителя в рамките 
на пет работни дни.

в рамките на 90 дни от датата на 
получаване на пълното заявление или, 
ако се счете, че заявлението е 
непълно, от датата на получаване на 
изисканата информация 
компетентните органи на държавата 
членка по произход съобщават на 
заявителя дали му се издава или 
отказва лиценз и когато е 
приложимо, се предоставят 
причините за отказа.

Or. en

Изменение 95

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
ако компетентните органи на държавата 
членка по произход са взели решение да 
отхвърлят заявление за издаване на 
лиценз съгласно член 5, параграф 2 или 
ако не са взели решение по заявлението 
за издаване на лиценз, заявителят може 
в рамките на шест месеца от 
подаването на пълното заявление да 
упражни правото си на съдебно 
обжалване.

5. Държавите членки гарантират, че 
ако компетентните органи на държавата 
членка по произход са взели решение да 
отхвърлят заявление за издаване на 
лиценз съгласно член 5, параграф 2 или 
ако в рамките на срока, предвиден в 
параграф 4 от настоящия член не са 
взели решение по заявлението, 
заявителят може да упражни правото си 
на съдебно обжалване.

Or. en

Изменение 96

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи на държавата 
членка по произход могат да отнемат 
издадения на лице, обслужващо 
кредити, лиценз, когато последното:

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи на държавата 
членка по произход разполагат с 
необходимите правомощия за 
упражняване на надзор, извършване на 
разследвания и налагане на санкции в 
съответствие с член 21, за да отнемат 
издадения на лице, обслужващо 
кредити, лиценз, когато последното:

Or. en

Изменение 97

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) е престанало да отговаря на 
условията, предвидени в член 5, 
параграф 1;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 98

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) извърши тежко нарушение на 
приложимите правила, включително на 
националните разпоредби за 
транспониране на настоящата 
директива.

е) извърши тежко нарушение на 
приложимите правила, включително на 
националните разпоредби за 
транспониране на настоящата директива 
или на други правила за защита на 
потребителите.

Or. en
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Изменение 99

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи създават и 
поддържат национален регистър на 
всички лица, обслужващи кредити, 
лицензирани да предоставят услуги на 
тяхна територия, включително на 
обслужващите кредити лица по член 11.

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи създават и 
поддържат най-малкото списък или, 
ако се счете за по-целесъобразно, 
национален регистър на всички лица, 
обслужващи кредити, лицензирани да 
предоставят услуги на тяхна територия, 
включително на обслужващите кредити 
лица по член 11.

Or. en

Изменение 100

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регистърът е публично достъпен 
онлайн и се актуализира редовно.

2. Регистърът е публично достъпен 
онлайн на уебсайтовете на 
компетентните органи и се 
актуализира редовно.

Or. en

Изменение 101

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При отнемане на лиценз 
компетентните органи актуализират 
незабавно регистъра.

3. При отнемане на лиценз 
компетентните органи актуализират 
незабавно списъка или регистъра.

Or. en
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Изменение 102

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
лице, обслужващо кредити, предоставя 
своите услуги по управление и 
изпълнение на договори за кредит въз 
основа на писмен договор с кредитора.

1. Държавите членки гарантират, че 
ако самият купувач на кредити не 
извършва дейности по обслужване на 
кредити, лицето, обслужващо кредити, 
определено в съответствие с член 15, 
параграф 1, предоставя своите услуги 
по управление и изпълнение на 
кредиторски права съгласно договори 
за кредит или на самия договор за 
обслужване на кредити въз основа на 
договор за обслужване на кредити с 
кредитора.

Or. en

Изменение 103

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посоченият в параграф 1 
договор включва следното:

2. Договорът за обслужване на 
кредити включва следното:

Or. en

Изменение 104

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) ангажимент на страните да 
спазват правото на Съюза и 
националното право, приложими по 

г) ангажимент на страните да 
спазват правото на Съюза и 
националното право, приложими по 
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отношение на договори за кредит, 
включително по отношение на защитата 
на потребителите.

отношение на договори за кредит или 
кредиторските права, включително по 
отношение на защитата на данните и 
на потребителите;

Or. en

Изменение 105

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) клауза, изискваща справедливо 
и внимателно третиране на 
кредитополучателите.

Or. en

Изменение 106

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки могат да 
изискват в договора за обслужване на 
кредити да се предвижда и изискване, 
съгласно което лицето, обслужващо 
кредити, да уведомява кредитора, 
преди да възложи някоя от 
извършваните от него дейности като 
лице, обслужващо кредити, на 
външни подизпълнители.

Or. en

Изменение 107

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
лицето, обслужващо кредити, води и 
поддържа регистър на следната 
документация за период от най-малко 10 
години, считано от датата на посочения 
в параграф 1 договор:

3. Държавите членки гарантират, че 
лицето, обслужващо кредити, води и 
поддържа регистър на следната 
документация за период от най-малко 
пет години, считано от датата, на 
която посоченият в параграф 1 
договор е прекратен, или за периода 
на законоустановения давностен срок, 
приложим в държавата членка по 
произход, който обаче не може да е 
по-дълъг от 10 години:

Or. en

Изменение 108

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) цялата кореспонденция с 
кредитора и с кредитополучателя;

a) съответната кореспонденция с 
кредитора и с кредитополучателя при 
условията, предвидени в 
приложимото национално 
законодателство;

Or. en

Изменение 109

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички указания, получени от 
кредитора във връзка с всеки договор за 
кредит, който то управлява и прилага от 
името на кредитора.

б) съответните указания, 
получени от кредитора във връзка с 
всяко кредиторско право съгласно 
договор за кредит или със самия 
договор за кредит, който то управлява 
и прилага от името на кредитора, при 
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условията, предвидени в 
приложимото национално 
законодателство;

Or. en

Изменение 110

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) договора за обслужване на 
кредити.

Or. en

Изменение 111

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
когато лице, обслужващо кредити, 
използва за извършването на 
дейности, които обикновено се 
поемат от самия него, трета страна 
(„доставчик на кредитни услуги“), 
лицето, обслужващо кредити, 
продължава да бъде изцяло отговорно за 
спазването на всички задължения 
съгласно националните разпоредби за 
транспониране на настоящата 
директива. Тези дейности по 
обслужване на кредити се възлагат на 
външни подизпълнители при следните 
условия:

1. Държавите членки гарантират, че 
когато трета страна извършва услуги, 
свързани с някоя от дейностите, 
изброени в член 3, параграф 9, вместо 
лице, обслужващо кредити 
(„доставчик на кредитни услуги“), 
лицето, обслужващо кредити, 
продължава да бъде изцяло отговорно за 
спазването на всички задължения 
съгласно националните разпоредби за 
транспониране на настоящата 
директива.

За целите на първа алинея се сключва 
писмен договор за възлагане на външни 
подизпълнители между лицето, 
обслужващо кредити, и доставчика 
на кредитни услуги, в който се 
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предвижда, че доставчикът на 
кредитни услуги се задължава да 
спазва приложимите законови 
разпоредби, включително 
националното законодателство за 
транспониране на настоящата 
директива, и съответното право на 
Съюза или национално право, 
приложимо към кредиторските права 
съгласно договор за кредит или към 
самия договор за кредит. Договорното 
отношение между лицето, 
обслужващо кредити, и кредитора и 
задълженията на лицето, 
обслужващо кредити, по отношение 
на кредитора или 
кредитополучателите не се 
променят с договора за възлагане на 
външни подизпълнители, сключен с 
доставчика на кредитни услуги. 
Спазването от страна на лицето, 
обслужващо кредити, на 
предвидените в член 5, параграф 1 
изисквания по издадения му лиценз не 
се засяга от възлагането на външни 
подизпълнители на дейностите по 
обслужване на кредити. Възлагането 
на дейности на доставчика на 
кредитни услуги не възпрепятства 
надзора, осъществяван от 
компетентните органи върху лицето, 
обслужващо кредити, в 
съответствие с членове 12 и 20.
Възлагането на външни 
подизпълнители на дейностите, 
посочени в член 3, параграф 9, не се 
извършва по начин, който намалява 
качеството на вътрешния контрол 
на лицето, обслужващо кредити, 
стабилността или непрекъснатото 
предоставяне на неговите кредитни 
услуги.

Or. en
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Изменение 112

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) сключването на писмен договор 
за възлагане на дейности на външни 
подизпълнители между лицето, 
обслужващо кредити, и доставчика 
на кредитни услуги, съгласно който 
доставчикът на кредитни услуги 
трябва да спазва съответното 
законодателство на Съюза или 
национално законодателство, 
приложими по отношение на 
договорите за кредит;

заличава се

Or. en

Изменение 113

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задълженията на лицето, 
обслужващо кредити, по настоящата 
директива не могат да бъдат 
делегирани;

заличава се

Or. en

Изменение 114

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) договорните отношения и 
задължения на лицето, обслужващо 
кредити, към неговите клиенти 

заличава се
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остават непроменени;

Or. en

Изменение 115

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предвидените в член 5, 
параграф 1 условия за лицензирането 
на лицето, обслужващо кредити, не 
са засегнати;

заличава се

Or. en

Изменение 116

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) възлагането на дейности на 
доставчика на кредитни услуги не 
възпрепятства надзора, 
осъществяван от компетентните 
органи върху лицето, обслужващо 
кредити, в съответствие с членове 12 
и 20;

заличава се

Or. en

Изменение 117

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) лицето, обслужващо кредити, заличава се
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има пряк достъп до цялата 
необходима информация относно 
услугите, възложени на доставчика 
на кредитни услуги;

Or. en

Изменение 118

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) след прекратяване на договора 
за възлагане на дейности на външни 
подизпълнители лицето, обслужващо 
кредити, запазва експертните 
познания и средствата, позволяващи 
му да извършва дейностите, 
възложени на външни 
подизпълнители.

заличава се

Or. en

Изменение 119

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
лицето, обслужващо кредити, води и 
поддържа регистър на всички 
инструкции, дадени на доставчика на 
кредитни услуги, за период от най-
малко 10 години, считано от датата 
на посочения в параграф 1 договор.

2. Държавите членки гарантират, че 
лицето, обслужващо кредити, уведомява 
незабавно компетентния орган на 
държавата членка по произход и ако е 
приложимо, на приемащата държава 
членка, преди да възложи на външни 
подизпълнители дейностите в 
съответствие с параграф 1.

Or. en
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Изменение 120

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки 
гарантират, че лицето, обслужващо 
кредити, води и поддържа регистър 
на съответните указания, дадени на 
доставчика на кредитни услуги, при 
условията, предвидени в 
приложимото национално 
законодателство и договора за 
възлагане на външни изпълнители, за 
период от най-малко пет години, 
считано от датата, на която 
посоченият в параграф 1 договор е 
прекратен, или за периода на 
законоустановения давностен срок, 
приложим в държавата членка, 
който обаче не може да е по-дълъг от 
10 години.

Or. en

Изменение 121

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
лицето, обслужващо кредити, и 
доставчикът на кредитни услуги 
предоставят на компетентните органи 
при поискване посочената в параграф 2 
документация.

3. Държавите членки гарантират, че 
лицето, обслужващо кредити, и 
доставчикът на кредитни услуги 
предоставят на компетентните органи 
при поискване посочената в параграф 2а 
документация.

Or. en
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Изменение 122

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
обслужващо кредити лице, получило 
лиценз в съответствие с член 5 в 
държава членка по произход, има право 
да предоставя в Съюза включените във 
въпросния лиценз услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
обслужващо кредити лице, получило 
лиценз в съответствие с член 5 в 
държава членка по произход, има право 
да предоставя в Съюза включените във 
въпросния лиценз услуги, без да се 
засягат ограниченията и 
изискванията, установени в 
националното законодателство на 
приемащата държава в 
съответствие с настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 123

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато е приложимо, 
самоличността и адреса на 
представителя, назначен в 
приемащата държава членка;

в) когато е приложимо, 
самоличността и адреса на доставчика 
на кредитни услуги в приемащата 
държава членка;

Or. en

Изменение 124

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в зависимост от случая, подробна 
информация за предприетите мерки за 

д) в зависимост от случая, подробна 
информация за предприетите мерки за 
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адаптиране на вътрешните процедури, 
управленските процедури и 
механизмите за вътрешен контрол, 
осигуряващи съответствие със 
законодателството, приложимо за 
договорите за кредит.

адаптиране на вътрешните процедури, 
управленските процедури и 
механизмите за вътрешен контрол, 
осигуряващи съответствие със 
законодателството, приложимо към 
кредиторските права съгласно 
договора за кредит или към самия 
договор за кредит.

Or. en

Изменение 125

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от 30 работни дни от 
получаването на посочената в 
параграф 2 информация компетентните 
органи на държавата членка по 
произход предават тази информация на 
компетентните органи на приемащата 
държава членка, които потвърждават 
незабавно получаването ѝ. След това 
компетентните органи на държавата 
членка по произход информират лицето, 
обслужващо кредити, за това 
потвърждение за получаване.

3. В срок от 30 работни дни от 
получаването на посочената в 
параграф 2 информация компетентните 
органи на държавата членка по 
произход предават цялата информация 
на компетентните органи на приемащата 
държава членка, които потвърждават 
незабавно получаването ѝ. След това 
компетентните органи на държавата 
членка по произход информират лицето, 
обслужващо кредити, за това 
потвърждение за получаване.

Or. en

Изменение 126

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
след като компетентните органи на 
държавата членка по произход са 
съобщили информацията, посочена в 
параграф 2, лицето, обслужващо 

5. Държавите членки гарантират, че 
лицето, обслужващо кредити, може да 
започне да предоставя услуги в 
приемащата държава членка от по-
ранната от следните дати:
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кредити, може да започне да предоставя 
услуги в приемащата държава членка от 
по-ранната от следните дати:

Or. en

Изменение 127

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако няма потвърждение за 
получаване на съобщението по буква а), 
след изтичане на два месеца от датата на 
съобщаването на посочената в 
параграф 3 информация.

б) ако няма потвърждение за 
получаване на съобщението по буква а), 
след изтичане на два месеца от датата на 
подаване на цялата посочена в 
параграф 2 информация на 
компетентния орган на приемащата 
държава членка.

Or. en

Изменение 128

Предложение за директива
Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки гарантират, че 
лицето, обслужващо кредити, 
информира компетентния орган на 
държавата членка по произход за 
промени, настъпили след съобщаването 
на информацията в съответствие с 
параграф 3, посредством предвидената в 
параграфи 3—5 процедура.

6. Държавите членки гарантират, че 
лицето, обслужващо кредити, 
информира компетентния орган на 
държавата членка по произход за 
промени, настъпили след съобщаването 
на информацията в съответствие с 
параграф 2, посредством предвидената в 
параграфи 3—5 процедура.

Or. en
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Изменение 129

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи на държавата 
членка по произход са оправомощени да 
упражняват надзор, разследват и 
налагат административни санкции или 
наказания и корективни мерки на 
лицата, обслужващи кредити, във връзка 
с техните дейности в приемащата 
държава членка.

2. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи на държавата 
членка по произход са оправомощени да 
упражняват надзор, разследват и 
налагат административни наказания и 
корективни мерки на лицата, 
обслужващи кредити, във връзка с 
техните дейности в приемащата 
държава членка.

Or. en

Изменение 130

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
когато лице, обслужващо кредити, 
установено или пребиваващо в държава 
членка по произход, е създало клон или 
назначило представител в приемаща 
държава членка, компетентните органи 
на държавата членка по произход и 
компетентните органи на приемащата 
държава членка работят в тясно 
сътрудничество при изпълнение на 
своите функции и задължения, 
предвидени в настоящата директива, 
конкретно при извършването на 
проверки, разследвания и проверки на 
място в този клон или по отношение на 
този агент.

4. Държавите членки гарантират, че 
когато лице, обслужващо кредити, 
установено или пребиваващо в държава 
членка по произход, е създало клон или 
назначило доставчик на кредитни 
услуги в приемаща държава членка, 
компетентните органи на държавата 
членка по произход и компетентните 
органи на приемащата държава членка 
работят в тясно сътрудничество при 
изпълнение на своите функции и 
задължения, предвидени в настоящата 
директива, конкретно при извършването 
на проверки, разследвания и проверки 
на място в този клон или по отношение 
на този доставчик на кредитни услуги.

Or. en
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Изменение 131

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
при изпълнението на своите функции и 
задължения, предвидени в настоящата 
директива, компетентните органи на 
държавата членка по произход искат 
съдействие от компетентните органи на 
приемащата държава членка при 
извършването на проверка на място на 
учреден клон или назначен 
представител в приемащата държава 
членка.

5. Държавите членки гарантират, че 
при изпълнението на своите функции и 
задължения, предвидени в настоящата 
директива, компетентните органи на 
държавата членка по произход искат 
съдействие от компетентните органи на 
приемащата държава членка при 
извършването на проверка на място на 
учреден клон или назначен доставчик 
на кредитни услуги в приемащата 
държава членка. Проверката на място 
на клон или доставчик на кредитни 
услуги се провежда в съответствие 
със законодателството на 
държавата членка, където се 
извършва проверката.

Or. en

Изменение 132

Предложение за директива
Член 12 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато решат да извършват 
проверки на място от името на 
компетентните органи на държавата 
членка по произход, компетентните 
органи на приемащата държава членка 
информират незабавно компетентните 
органи на държавата членка по 
произход за резултатите от тези 
проверки.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en
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Изменение 133

Предложение за директива
Член 12 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Държавите членки гарантират, че 
когато компетентните органи на 
приемащата държава членка разполагат 
с доказателства, че лицето, обслужващо 
кредити на тяхна територия в 
съответствие с член 11, е в нарушение 
на задълженията, произтичащи от 
националните разпоредби за 
транспониране на настоящата 
директива, те предават тези 
доказателства на компетентните органи 
на държавата членка по произход и 
настояват те да предприемат подходящи 
мерки.

9. Държавите членки гарантират, че 
когато компетентните органи на 
приемащата държава членка разполагат 
с доказателства, че лицето, обслужващо 
кредити на тяхна територия в 
съответствие с член 11, е в нарушение 
на приложимите правила, 
включително задълженията, 
произтичащи от националните 
разпоредби за транспониране на 
настоящата директива, те предават тези 
доказателства на компетентните органи 
на държавата членка по произход и 
настояват те да предприемат подходящи 
мерки.

Or. en

Изменение 134

Предложение за директива
Член 12 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Държавите членки гарантират, че 
не по-късно от два месеца след 
получаване на искането, посочено в 
параграф 8, компетентните органи на 
държавата членка по произход 
съобщават на предоставилите 
доказателства компетентни органи на 
приемащата държава членка 
информация относно евентуалните 
административни или други процедури, 
открити във връзка с предоставените от 
тях доказателства, относно санкциите 
или наказанията и корективните мерки, 
предприети спрямо лицето, обслужващо 
кредити, или мотивирано решение за 

10. Държавите членки гарантират, че 
не по-късно от два месеца след 
получаване на искането, посочено в 
параграф 8, компетентните органи на 
държавата членка по произход 
съобщават на предоставилите 
доказателства компетентни органи на 
приемащата държава членка 
информация относно евентуалните 
административни или други процедури, 
открити във връзка с предоставените от 
тях доказателства, относно наказанията 
и корективните мерки, предприети 
спрямо лицето, обслужващо кредити, 
или мотивирано решение за 
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непредприемането на мерки. 
Компетентните органи на държавата 
членка по произход информират 
редовно компетентните органи на 
приемащата държава членка относно 
статута на процедурата, ако такава бъде 
открита.

непредприемането на мерки. 
Компетентните органи на държавата 
членка по произход информират 
редовно компетентните органи на 
приемащата държава членка относно 
статута на процедурата, ако такава бъде 
открита.

Or. en

Изменение 135

Предложение за директива
Член 12 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Държавите членки гарантират, че 
ако след информирането на държавата 
членка по произход не са били 
предприети подходящи мерки в разумен 
срок или въпреки мерките, предприети 
от компетентните органи на държавата 
членка по произход, или във всеки друг 
неотложен случай, лицето, обслужващо 
кредити, продължава да бъде в 
нарушение на задълженията, 
произтичащи от настоящата директива, 
компетентните органи на приемащата 
държава членка са оправомощени да 
налагат, след като са информирали 
незабавно компетентните органи на 
държавата членка по произход, 
подходящи административни санкции 
или наказания и корективни мерки, за 
да осигурят спазването на 
разпоредбите на настоящата 
директива на своята територия.

11. Държавите членки гарантират, че 
ако след информирането на държавата 
членка по произход не са били 
предприети подходящи мерки в разумен 
срок или въпреки мерките, предприети 
от компетентните органи на държавата 
членка по произход, или във всеки друг 
неотложен случай, когато е 
необходимо незабавно действие за 
справяне със сериозна заплаха за 
колективните интереси на 
кредитополучателите, при условие че 
лицето, обслужващо кредити, 
продължава да бъде в нарушение на 
приложимите правила, включително 
на задълженията си, произтичащи от 
настоящата директива, компетентните 
органи на приемащата държава членка 
са оправомощени да налагат, след като 
са информирали незабавно 
компетентните органи на държавата 
членка по произход, подходящи 
административни наказания и 
корективни мерки, за да осигурят 
спазването на приложимите правила. 
Освен това компетентните органи на 
приемащата държава членка могат 
да забранят по-нататъшните 
дейности на такива лица, 
обслужващи кредити, в своята 
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държава членка, докато бъде взето 
подходящо решение от 
компетентните органи на 
държавата членка по произход или 
лицето, обслужващо кредити, 
предприеме корективни мерки.

Or. en

Изменение 136

Предложение за директива
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Право на информация относно договора 
за кредит

Право на информация относно 
кредиторските права по необслужван 
договор за кредит или относно самия 
необслужван договор за кредит

Or. en

Изменение 137

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
кредиторът предоставя на купувача на 
кредити цялата информация, която му 
е необходима за оценяване на 
стойността на договора за кредит и на 
вероятността за възстановяване на 
средствата по него, преди сключването 
на договор за прехвърляне на този 
договор за кредит.

1. Държавите членки гарантират, че 
кредиторът предоставя на купувача на 
кредити информацията относно 
кредиторските права по необслужван 
договор за кредит или относно самия 
необслужван договор за кредит и ако е 
приложимо, за обезпечението, която 
информация му е необходима за 
оценяване на стойността на 
кредиторските права по необслужван 
договор за кредит или на самите 
необслужвани договори за кредит и на 
вероятността за възстановяване на 
средствата по него, преди сключването 
на договор за прехвърляне на 
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кредиторските права по необслужван 
договор за кредит или на този 
необслужван договор за кредит, като 
същевременно гарантира защитата 
на информацията, предоставена от 
кредитора, и поверителността на 
стопанските данни.

Or. en

Изменение 138

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от 
кредитната институция или клона 
на кредитната институция, която 
прехвърля договор за кредит на купувач 
на кредити, да уведоми компетентните 
органи, определени в съответствие с 
член 20, параграф 3 от настоящата 
директива и член 4 от Директива 
2013/36/ЕС39, за следното:

2. На тримесечие държавите 
членки изискват от кредитните 
институции, които прехвърлят 
кредиторски права по необслужван 
договор за кредит или самите 
необслужвани договори за кредит на 
купувач на кредити, за всяко 
прехвърляне да уведомяват 
компетентните органи, определени в 
съответствие с член 20, параграф 3 от 
настоящата директива и член 4 от 
Директива 2013/36/ЕС39, за 
идентификационен код на правен 
субект (ИКПС) на купувача на 
кредити или, когато не съществува 
такъв идентификационен код, за:

i) самоличността на купувача на 
кредити или на членовете на 
управителния или административния 
орган на купувача и на лицата, 
притежаващи квалифицирано дялово 
участие в капитала на купувача по 
смисъла на член 4, параграф 1, 
точка 36 от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013, както и за
ii) адреса на купувача.
Освен това кредитната институция 
уведомява най-малко за следното:
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__________________ __________________
39 Директива 2013/36/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. относно достъпа до 
осъществяването на дейност от 
кредитните институции и относно 
пруденциалния надзор върху 
кредитните институции и 
инвестиционните посредници, за 
изменение на Директива 2002/87/ЕО и 
за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 
2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 
338).

39 Директива 2013/36/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. относно достъпа до 
осъществяването на дейност от 
кредитните институции и относно 
пруденциалния надзор върху 
кредитните институции и 
инвестиционните посредници, за 
изменение на Директива 2002/87/ЕО и 
за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 
2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 
338).

Or. en

Изменение 139

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) вида на актива, с който е 
обезпечен кредитът, включително 
информация дали договорът за кредит 
е сключени с потребител;

a) общия непогасен размер на 
прехвърляните кредиторски права по 
необслужвани договори за кредит или 
на самите прехвърляни необслужвани 
договори за кредит;

Or. en

Изменение 140

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стойността на договора за 
кредит;

б) броя и размера на 
прехвърляните кредиторски права по 
необслужвани договори за кредит или 
на самите прехвърляни необслужвани 
договори за кредит;
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Or. en

Изменение 141

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) самоличността и адреса на 
кредитополучателя и на купувача на 
кредити и съответно на неговия 
представител, определен в 
съответствие с член 17.

в) дали прехвърлянето включва 
кредиторски права по необслужвани 
договори за кредит или необслужвани 
договори за кредит, сключени с 
потребители, и вида на активите, 
които ги обезпечават, когато е 
приложимо.

Or. en

Изменение 142

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посочените в параграф 2 
компетентни органи съобщават 
незабавно на компетентните органи на 
държавата членка, в която купувачът 
на кредити или определеният в 
съответствие с член 17 негов 
представител е установен, и на 
компетентните органи на 
държавата членка, в която 
кредитополучателят е установен или 
пребивава, посочената в този параграф 
информация и всяка друга информация, 
която те смятат за необходима за 
изпълнението на техните задачи 
съгласно настоящата директива.

3. Определените в съответствие 
с член 20, параграф 3 компетентни 
органи съобщават незабавно на 
компетентните органи на държавата 
членка по произход на купувача на 
кредити посочената в този параграф 
информация и всяка друга информация, 
която те смятат за необходима за 
изпълнението на техните задачи 
съгласно настоящата директива.

Or. en
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Изменение 143

Предложение за директива
Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Технически стандарти за данните за 
необслужвани кредити

Технически спецификации за 
форматите на данните

Or. en

Изменение 144

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕБО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
установяващи форматите, които да се 
използват от кредиторите — кредитни 
институции, за предоставяне на 
информацията, предвидена в член 13, 
параграф 1, с цел да предоставят на 
купувачите на кредити подробна 
информация относно кредитните си 
експозиции в банковия портфейл с 
оглед на анализа, надлежната финансова 
проверка и оценката на договора за 
кредит.

1. ЕБО разработва проекти на 
технически стандарти за изпълнение, 
установяващи форматите, които да се 
използват от кредиторите — кредитни 
институции, за предоставяне на 
информацията, предвидена в член 13, 
параграф 1, с цел да предоставят на 
купувачите на кредити подробна 
информация относно кредитните си 
експозиции в банковия портфейл с 
оглед на анализа, надлежната финансова 
проверка и оценката на кредиторските 
права по необслужван договор за 
кредит или на самия необслужван 
договор за кредит. В регулаторните 
технически стандарти ЕБО 
установява изискваните полета за 
данни за кредиторски права по 
необслужван договор за кредит или за 
самия необслужван договор за кредит, 
за да отговарят на изискванията, 
предвидени в член 13, параграф 1.

Or. en



PR\1193984BG.docx 97/124 PE644.827v01-00

BG

Изменение 145

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕБО представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни технически 
стандарти в срок до [31 декември 
2018 г.].

2. ЕБО представя на Комисията 
тези проекти на регулаторни технически 
стандарти в срок до [12 месеца след 
влизането в сила на директивата].

Or. en

Изменение 146

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
за договорите за кредит, сключени с 
потребители, посоченият в член 17, 
параграф 1 представител на купувач 
на кредити назначава за обслужването 
на съответните кредити установена в 
Съюза кредитна институция или 
установено в Съюза нейно дъщерно 
дружество, или лицензирано лице, 
обслужващо кредити.

1. Държавите членки гарантират, че 
купувачът на кредити назначава за 
обслужването на съответните 
необслужвани договори за кредити или 
кредиторски права субект, посочен в 
член 2, параграф 4, буква а), точки i) и 
iii), или лице, обслужващо кредити.

Or. en

Изменение 147

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
купувачите на кредити не подлежат на 
допълнителни изисквания във връзка 
със закупуването на договори за кредит, 

2. Държавите членки гарантират, че 
купувачите на кредити не подлежат на 
допълнителни административни 
изисквания във връзка със закупуването 
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освен предвидените с националните 
мерки за транспониране на настоящата 
директива.

на кредиторски права по необслужван 
договор за кредит или на самите 
необслужвани договори за кредит, 
освен предвидените с националните 
мерки за транспониране на настоящата 
директива, правото за защита на 
потребителите или действащото 
договорно право. Държавите членки 
гарантират, че съответното право 
на Съюза и национално право, 
засягащо по-специално изпълнението 
на договорите, защитата на 
потребителите, правата на 
кредитополучателите и 
наказателното право, продължават 
да се прилагат по отношение на 
купувача на кредити при 
прехвърлянето на кредиторските 
права по договор за кредит или на 
самия договор за кредит на купувача 
на кредити. Прехвърлянето на 
кредиторските права по договор за 
кредит или на самия договор за 
кредит на купувача на кредити не 
засяга степента на защита на 
потребителите и 
кредитополучателите, предвидена в 
правото на Съюза и националното 
право.

Or. en

Изменение 148

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива не 
засяга националните правомощия във 
връзка с кредитните регистри, 
включително правомощието да се 
изисква информация от купувачите 
на кредити относно кредиторските 
права по договор за кредит или 
относно самия договор за кредит и 
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неговото обслужване.

Or. en

Изменение 149

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Настоящата директива не 
засяга законите на държавите 
членки, с които се разширява 
обхватът на директивата, нито 
налага допълнителни изисквания към 
купувачите на кредити, които не 
притежават лиценз в съответствие 
с Регламент ЕС № 575/2013 и 
Директива 2013/36/ЕС.

Or. en

Изменение 150

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Държавите членки могат да 
разрешат на купувачите на кредити 
да наемат физически лица за 
обслужване на кредитите, които 
придобиват. Тези физически лица 
следва да подлежат на националния 
режим за регулация и надзор и не 
следва да се ползват от свободата да 
предоставят услуги в друга държава 
членка в съответствие с настоящата 
директива.

Or. en
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Изменение 151

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се
Използване на лица, обслужващи 

кредити, кредитни институции или 
техни дъщерни дружества

1. Държавите членки изискват 
купувачът на кредити или съответно 
определеният в съответствие с 
член 17 негов представител да 
уведомява компетентните органи на 
държавата членка, в която купувачът 
на кредити или неговият 
представител пребивава или е 
установен, за наименованието и 
адреса на кредитната институция, 
нейното дъщерно дружество или 
обслужващото кредити лице, наето 
да извършва дейности по обслужване 
на кредити във връзка с прехвърления 
договор за кредит.
2. Ако купувачът на кредити или 
определеният в съответствие с 
член 17 представител наеме различна 
кредитна институция или дъщерно 
дружество за обслужването на 
кредита или различно лице, 
обслужващо кредити, той уведомява 
компетентните органи, посочени в 
параграф 1, най-малко две седмици 
предварително за тази промяна и 
посочва наименованието и адреса на 
новия субект — кредитна 
институция, нейно дъщерно 
дружество или обслужващо кредити 
лице, нает да извършва дейности по 
обслужване на кредити във връзка с 
прехвърления договор за кредит.
3. Държавите членки изискват 
от компетентните органи на 
държавата членка, в която пребивава 
или е установен купувачът на 
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кредити или съответно 
определеният в съответствие с 
член 17 негов представител, да 
предадат незабавно получената в 
съответствие с член 13, параграф 3 
информация на компетентните 
органи, които отговарят за надзора 
върху кредитната институция, 
нейното дъщерно дружество или 
обслужващото кредити лице по 
параграфи 1 и 2.

Or. en

Изменение 152

Предложение за директива
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 заличава се
Представител на купувачи на 

кредити, които не са установени в 
Съюза

1. Държавите членки 
предвиждат, че при прехвърлянето на 
договор за кредит купувачите на 
кредити, които не пребивават или не 
са установени в Съюза, са определили 
писмено представител, който 
пребивава или е установен в Съюза.
2. Освен с купувача на кредити 
или вместо с него компетентните 
органи се обръщат по всички въпроси, 
свързани с текущо спазване на 
настоящата директива, към 
посочения в параграф 1 представител, 
който носи пълна отговорност за 
спазването на задълженията, 
наложени на купувача на кредити 
съгласно националните разпоредби за 
транспониране на настоящата 
директива.
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Or. en

Изменение 153

Предложение за директива
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 заличава се
Купувачи на кредити, пряко 

изпълняващи договор за кредит
1. Държавите членки 
гарантират, че купувачът на кредити 
или съответно определеният в 
съответствие с член 17 негов 
представител уведомява 
компетентните органи на 
държавата членка, в която купувачът 
на кредити или съответно неговият 
представител пребивава или е 
установен, че възнамерява пряко да 
изпълнява договор за кредит, като 
предоставя следната информация:
a) вида на актива, с който е 
обезпечен кредитът, включително 
информация дали договорът за 
кредит е сключени с потребител;
б) стойността на договора за 
кредит;
в) самоличността и адреса на 
кредитополучателя и на купувача на 
кредити или на неговия 
представител, определен в 
съответствие с член 17.
2. Държавите членки изискват 
от компетентните органи, посочени 
в параграф 1, да предадат незабавно 
информацията, получена в 
съответствие с параграф 1, на 
компетентните органи на 
държавата членка, в която е 
установен кредитополучателят.
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Or. en

Изменение 154

Предложение за директива
Член 19 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прехвърляне на договор за кредит от 
купувач на кредити

Прехвърляне на кредиторски права по 
необслужван договор за кредит или на 
самия необслужван договор за кредит 
от купувач на кредити и съобщаване на 
компетентния орган

Or. en

Изменение 155

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват 
от купувач на кредити или съответно 
от определения в съответствие с 
член 17 негов представител, 
прехвърлящ договор за кредит към друг 
купувач на кредити, да уведоми 
компетентните органи, посочени в 
член 18, параграф 1, за прехвърлянето 
и да им съобщи самоличността и адреса 
на новия купувач на кредити и когато е 
приложимо — на определения в 
съответствие с член 17 негов 
представител.

1. Когато купувач на кредити 
прехвърля кредиторски права по 
необслужван договор за кредит или 
самите необслужвани договори за 
кредит към друг купувач на кредити, за 
всяко такова прехвърляне държавите 
членки изискват от назначеното 
лице, обслужващо кредити, да 
уведомява на тримесечие 
компетентните органи в държавата 
членка по произход за 
идентификационния код на правен 
субект (ИКПС) на новия купувач на 
кредити или, когато не съществува 
такъв идентификационен код, за:
i) самоличността на новия купувач на 
кредити или на членовете на 
управителния или административния 
орган на новия купувач на кредити и 
на лицата, притежаващи 
квалифицирано дялово участие в 
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капитала на новия купувач по смисъла 
на член 4, параграф 1, точка 36 от 
Регламент (ЕС) № 575/2013, както и
ii) адреса на новия купувач.
Освен това купувачът на кредити 
уведомява в обобщен вид най-малко за 
следното:
a) общия непогасен размер на 
прехвърляните кредиторски права по 
необслужвани договори за кредит или 
на самите прехвърляни необслужвани 
договори за кредит;
б) броя и размера на кредиторските 
права по необслужвани договори за 
кредит или на самите прехвърляни 
необслужвани договори за кредит;
в) дали прехвърлянето включва 
кредиторски права по необслужвани 
договори за кредит или необслужвани 
договори за кредит, сключени с 
потребители, и вида на активите, 
които ги обезпечават, когато е 
приложимо.

Or. en

Изменение 156

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в 
параграф 1, предават незабавно 
информацията, получена в 
съответствие с член 13, параграф 3, 
на компетентните органи на държавата 
членка, в която пребивава или е 
установен новият купувач на кредити и 
когато е приложимо — определеният 
в съответствие с член 17 негов 
представител.

2. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в 
параграф 1, предават незабавно 
получената информация на 
компетентните органи на държавата 
членка, в която пребивава или е 
установен новият купувач на кредити.
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Or. en

Изменение 157

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка, в която 
пребивава или е установен купувачът 
на кредити или съответно 
определеният в съответствие с 
член 17 негов представител, 
гарантира, че посочените в параграф 
1 компетентни орган отговарят за 
надзора на задълженията, посочени в 
членове 15—19, по отношение на 
купувача на кредити или съответно 
определения в съответствие с член 17 
негов представител.

заличава се

Or. en

Изменение 158

Предложение за директива
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато държавите членки 
определят повече от един компетентен 
орган по параграф 3, те уточняват 
съответните им задачи.

4. Когато държавите членки 
определят повече от един компетентен 
орган по параграф 3, те уточняват 
съответните им задачи и определят 
един от тях като единно звено за 
достъп за обмена на цялата 
необходима информация и 
взаимодействията с компетентните 
органи на държавите членки по 
произход или приемащите държави 
членки.

Or. en



PE644.827v01-00 106/124 PR\1193984BG.docx

BG

Изменение 159

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Компетентните органи 
проверяват също така дали все още са 
изпълнени изискванията, предвидени в 
член 5, или когато имат разумни 
основания да се съмняват, че се 
извършва, било е извършено или е 
имало опит да се извърши изпиране на 
пари или финансиране на тероризъм, 
или е налице повишен риск от 
извършването на такова изпиране на 
пари или финансиране на тероризъм, 
свързан със съответната 
институция.

Or. en

Изменение 160

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
на определените по член 20, параграф 3 
компетентни органи на държавата 
членка по произход се предоставят 
всички правомощия за надзор, 
разследване и налагане на санкции, 
необходими за упражняване на техните 
функции и задължения, предвидени в 
настоящата директива, включително:

1. Държавите членки гарантират, че 
на определените по член 20, параграф 3 
компетентни органи на държавата 
членка по произход се предоставят 
всички правомощия за надзор, 
разследване и налагане на санкции, 
необходими за упражняване на техните 
функции и задължения, предвидени в 
настоящата директива, включително 
най-малко:

Or. en
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Изменение 161

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) правомощието за налагане на 
административни санкции или 
наказания и корективни мерки в 
съответствие с разпоредбите за 
транспониране на член 22;

г) правомощието за налагане на 
административни наказания и 
корективни мерки в съответствие с 
разпоредбите за транспониране на 
член 22;

Or. en

Изменение 162

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква дa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) правомощието да изискват от 
лице, обслужващо кредити, да 
отстрани членове от своя 
управителен или административен 
орган, ако не отговарят на 
изискванията, предвидени в член 5, 
параграф 1, буква б);

Or. en

Изменение 163

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква дб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) правомощието да изискват от 
лицата, обслужващи кредити, да 
променят или актуализират 
вътрешните управленски процедури и 
механизмите за вътрешен контрол, 
за да гарантират ефективно 
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зачитането на правата на 
кредитополучателите в 
съответствие с правото, уреждащо 
договорите за кредит;

Or. en

Изменение 164

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква дв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) правомощието да изискват от 
лицата, обслужващи кредити, да 
променят или актуализират 
приетите от тях политики, за да 
гарантират справедливо и 
внимателно третиране на 
кредитополучателите, и 
регистрирането и разглеждането на 
жалбите от кредитополучателите;

Or. en

Изменение 165

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква дг (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дг) правомощието да изискват 
допълнителна информация относно 
прехвърлянето на кредиторските 
права по необслужвани договори за 
кредит или на самите необслужвани 
договори за кредит.

Or. en
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Изменение 166

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи на държавата 
членка по произход оценяват поне 
веднъж годишно как лицето, 
обслужващо кредити, изпълнява 
изискванията, посочени в член 5, 
параграф 1, букви в), г) и д).

2. Държавите членки гарантират, че  
компетентните органи на държавата 
членка по произход оценяват чрез 
прилагане на основан на риска подход 
как лицето, обслужващо кредити, 
изпълнява изискванията, посочени в 
член 5, параграф 1, букви в), г), д) и дб).

Or. en

Изменение 167

Предложение за директива
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи на 
държавата членка по произход 
уведомяват редовно и най-малко 
веднъж годишно компетентните органи 
на приемащите държави членки за 
резултатите от посочената в параграф 2 
оценка, включително предоставят 
сведения за наложените 
административни наказания или 
корективни мерки.

4. Компетентните органи на 
държавата членка по произход 
уведомяват компетентните органи на 
приемащите държави членки за 
резултатите от посочената в параграф 2 
оценка, включително предоставят 
сведения за наложените 
административни наказания или 
корективни мерки.

Or. en

Изменение 168

Предложение за директива
Член 21 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки гарантират, че 6. Държавите членки гарантират, че 
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компетентният орган на държавата 
членка по произход може да изисква от 
лицата, обслужващи кредити, 
доставчиците на кредитни услуги, 
купувачите на кредити или съответно 
определените в съответствие с 
член 17 техни представители, които 
не отговарят на изискванията в 
националните разпоредби за 
транспониране на настоящата 
директива, да предприемат на ранен 
етап действията или стъпките, 
необходими за спазване на тези 
разпоредби.

компетентният орган на държавата 
членка по произход може да изисква от 
лицата, обслужващи кредити, 
доставчиците на кредитни услуги и 
купувачите на кредити, които не 
отговарят на изискванията в 
националните разпоредби за 
транспониране на настоящата 
директива, да предприемат на ранен 
етап действията или стъпките, 
необходими за спазване на тези 
разпоредби.

Or. en

Изменение 169

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
разпоредби за установяването на 
подходящи административни наказания 
и корективни мерки, приложими най-
малко в следните ситуации:

1. Без да се засяга правото им да 
определят наказателноправни 
санкции, държавите членки определят 
разпоредби за установяването на 
подходящи административни наказания 
и корективни мерки, приложими най-
малко в следните ситуации:

Or. en

Изменение 170

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) лицето, обслужващо кредити, не 
сключва договор за възлагане на 
дейности на външни подизпълнители 
или прави това в нарушение на 

a) лицето, обслужващо кредити, не 
отговаря на изискването, предвидено 
в националните мерки за 
транспониране на член 9 от 
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разпоредбите за транспониране на 
член 10, или доставчикът на кредитни 
услуги, на когото са били възложени 
дейностите, извършва тежко нарушение 
на приложимите правни норми, 
включително националното 
законодателство за транспониране на 
настоящата директива;

настоящата директива, сключва 
договор за възлагане на дейности на 
външни подизпълнители в нарушение 
на разпоредбите за транспониране на 
член 10 или доставчикът на кредитни 
услуги, на когото са били възложени 
дейностите, извършва тежко нарушение 
на приложимите правни норми, 
включително националното 
законодателство за транспониране на 
настоящата директива;

Or. en

Изменение 171

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) управленските процедури и 
механизмите за вътрешен контрол на 
лицето, обслужващо кредити, не 
гарантират зачитането на правата на 
кредитополучателя и спазването на 
правилата за защита на личните данни;

б) предвидените в член 5, 
параграф 1, буква в) управленски 
процедури и механизми за вътрешен 
контрол на лицето, обслужващо 
кредити, не гарантират зачитането на 
правата на кредитополучателя и 
спазването на правилата за защита на 
личните данни;

Or. en

Изменение 172

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) вътрешните процедури на 
лицето, обслужващо кредити, не 
успяват да осигурят завеждането и 
разглеждането на жалбите на 
кредитополучателите съгласно 
задълженията, предвидени в 

г) предвидените в член 5, 
параграф 1, буква д) вътрешни 
процедури на лицето, обслужващо 
кредити, не успяват да осигурят 
завеждането и разглеждането на 
жалбите на кредитополучателите 
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националните мерки за транспониране 
на настоящата директива;

съгласно задълженията, предвидени в 
националните мерки за транспониране 
на настоящата директива;

Or. en

Изменение 173

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) купувачът на кредити или 
съответно определеният в 
съответствие с член 17 негов 
представител не предоставя 
информацията, предвидена в 
националните мерки за 
транспониране на членове 16, 18 и 19;

заличава се

Or. en

Изменение 174

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) купувачът на кредити или 
съответно определеният в 
съответствие с член 17 негов 
представител не спазва изискванията 
на националните мерки за 
транспониране на член 15;

заличава се

Or. en

Изменение 175

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква ж
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) купувачът на кредити не спазва 
изискванията на националните мерки 
за транспониране на член 17.

заличава се

Or. en

Изменение 176

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква жa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) кредитната институция не 
съобщава информацията, предвидена 
в националните мерки за 
транспониране на член 13 от 
настоящата директива;

Or. en

Изменение 177

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква жб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) лицето, обслужващо кредити, 
допуска едно или повече лица, които 
не отговарят на изискванията, 
определени в член 5, параграф 1, 
буква б), да станат или останат 
членове на управителния или 
административния орган; 

Or. en
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Изменение 178

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – буква жв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) лицето, обслужващо кредити, 
не отговаря на изискванията, 
предвидени в националните мерки за 
транспониране на член 35 от 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 179

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) отмяна на лиценза за 
осъществяване на дейност като лице, 
обслужващо кредити;

a) отнемане на лиценза за 
осъществяване на дейност като лице, 
обслужващо кредити;

Or. en

Изменение 180

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпореждане, с което се изисква 
от лицето, обслужващо кредити, 
купувача на кредити или съответно 
определения в съответствие с член 17 
негов представител да преустанови 
съответното деяние и да не извършва 
повторно нарушение;

б) разпореждане, с което се изисква 
от лицето, обслужващо кредити, да 
преустанови съответното деяние и да не 
извършва повторно нарушение;

Or. en
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Изменение 181

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
когато определят вида на 
административните наказания или 
другите корективни мерки, както и 
размера на административните 
имуществени санкции, компетентните 
органи отчитат всички изброени по-
долу обстоятелства, според случая:

4. Държавите членки гарантират, че 
когато определят вида на 
административните наказания или 
другите корективни мерки, както и 
размера на административните 
имуществени санкции, компетентните 
органи отчитат съответните 
обстоятелства, включително следното:

Or. en

Изменение 182

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) до каква степен лицето, 
обслужващо кредити, купувачът на 
кредити или съответно определеният 
в съответствие с член 17 негов 
представител е отговорен за 
нарушението;

б) до каква степен лицето, 
обслужващо кредити, или купувачът на 
кредити е отговорен за нарушението;

Or. en

Изменение 183

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) величината на печалбата, която е 
получило отговорното за нарушението 
лице, обслужващо кредити, купувач на 

г) величината на печалбата, която е 
получило отговорното за нарушението 
лице, обслужващо кредити, или купувач 
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кредити или съответно определения в 
съответствие с член 17 негов 
представител в резултат на 
нарушението, както и на избегнатите 
загуби, доколкото могат да се 
определят;

на кредити в резултат на нарушението, 
както и на избегнатите загуби, 
доколкото могат да се определят;

Or. en

Изменение 184

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предишни нарушения на лицето, 
обслужващо кредити, купувача на 
кредити или съответно определения в 
съответствие с член 17 негов 
представител;

ж) предишни нарушения на лицето, 
обслужващо кредити, или на купувача 
на кредити;

Or. en

Изменение 185

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато разпоредбите по 
параграф 1 се прилагат по отношение 
на юридически лица, държавите членки 
гарантират също така, че компетентните 
органи прилагат посочените в параграф 
2 административни наказания и 
корективни мерки спрямо членовете на 
управителния или административния 
орган и други физически лица, които 
съгласно националното законодателство 
носят отговорност за нарушението.

5. Държавите членки гарантират 
също така, че компетентните органи 
прилагат посочените в параграф 2 
административни наказания и 
корективни мерки спрямо членовете на 
управителния или административния 
орган и други физически лица, които 
съгласно националното законодателство 
носят отговорност за нарушението.

Or. en
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Изменение 186

Предложение за директива
Член 22 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки гарантират, че 
преди да вземат решение за налагане на 
административните наказания или 
корективните мерки по параграф 2 от 
настоящия член, компетентните органи 
дават възможност на съответното лице, 
обслужващо кредити, купувач на 
кредити или съответно определения в 
съответствие с член 17 негов 
представител да бъдат изслушани.

6. Държавите членки гарантират, че 
преди да вземат решение за налагане на 
административните наказания или 
корективните мерки по параграф 2 от 
настоящия член, компетентните органи 
дават възможност на съответното лице, 
обслужващо кредити, или купувач на 
кредити да бъдат изслушани.

Or. en

Изменение 187

Предложение за директива
Член 22 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки гарантират, че 
решенията за налагане на 
административните наказания или 
корективните мерки по параграф 2 са 
надлежно мотивирани и могат да бъдат 
обжалвани.

7. (Не се отнася до българския 
текст.)

Or. en

Изменение 188

Предложение за директива
Член 22 – параграф 7а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Държавите членки могат да 
решат да не установяват правила за 
административни наказания за 
нарушения, които подлежат на 
наказателноправни санкции съгласно 
националното законодателство. В 
този случай държавите членки 
съобщават на Комисията 
съответните разпоредби от 
наказателното право.

Or. en

Изменение 189

Предложение за директива
ДЯЛ V

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с решението на Председателския съвет от 
16 октомври 2019 г. да одобри предложеното разделяне и изготвянето на два отделни 
законодателни доклада от страна на комисията по икономически и парични въпроси 
въз основа на предложението на Комисията COM(2018)0135. Заличените части ще 
бъдат обхванати от отделен проект на доклад, който се разглежда в отделна 
процедура (2018/0063B(COD)).

Изменение 190

Предложение за директива
Член 34 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат задълженията за 
информиране на потребителя съгласно 
Директива 2014/17/ЕС, Директива 

Без да се засягат задълженията за 
информиране на потребителя съгласно 
Директива 2014/17/ЕС, Директива 
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2008/48/ЕО и Директива 93/13/ЕИО, 
държавите членки гарантират, че преди 
сроковете и условията на договора за 
кредит да бъдат променени по взаимно 
съгласие или по силата на закона, 
кредиторът предоставя на потребителя 
следната информация:

2008/48/ЕО и Директива 93/13/ЕИО, 
държавите членки гарантират, че преди 
сроковете и условията на 
кредиторските права по договор за 
кредит или на самия договор за кредит 
да бъдат променени по взаимно 
съгласие или по силата на закона, 
кредиторът предоставя на потребителя 
следната информация:

Or. en

Изменение 191

Предложение за директива
Член 34 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ясно и изчерпателно описание на 
предложените промени;

a) ясно и изчерпателно описание на 
предложените промени и 
необходимостта от съгласие на 
длъжника или, когато е приложимо, 
на промените, направени по силата 
на закона;

Or. en

Изменение 192

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставянето на информация на 
физически лица относно 
обработването на лични данни и 
обработването на такива лични 
данни, както и всяко друго 
обработване на лични данни за целите 
на настоящата директива се извършва в 
съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 
и Регламент (ЕО) № 45/2001.

Обработването на лични данни за 
целите на настоящата директива се 
извършва в съответствие с Регламент 
(ЕС) 2016/679 и Регламент (ЕС) 
2018/1725.
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Or. en

Изменение 193

Предложение за директива
Член 37 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, получаващи при 
изпълнението на своите функции и 
задължения съгласно настоящата 
директива поверителна информация, я 
използват единствено в рамките на тези 
функции и задължения.

3. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, получаващи при 
изпълнението на своите функции и 
задължения съгласно настоящата 
директива поверителна информация, я 
използват единствено в рамките на тези 
функции и задължения съгласно 
националните разпоредби за 
транспониране на настоящата 
директива. Обменът на информация 
се подчинява на условията за 
професионална тайна съгласно 
посоченото в член 76 от Директива 
2014/65/ЕС.

Or. en

Изменение 194

Предложение за директива
Член 37 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки 
предвиждат всички лица, които 
работят или са работили за 
компетентните органи, както и 
одиторите или експертите, 
действащи от името на 
компетентните органи, да бъдат 
обвързани със задължение за опазване 
на професионалната тайна.

Or. en
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Изменение 195

Предложение за директива
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 4 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 4 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.43

__________________
43 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите 
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията (ОВ L 55, 
28.2.2011 г., стр. 13).

Or. en

Изменение 196

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията извършва оценка на 
настоящата директива пет години след 
влизането ѝ в сила и представя 
основните констатации от нея в доклад 
до Европейския парламент, Съвета и 
Европейския икономически и социален 
комитет.

1. Комисията извършва оценка на 
настоящата директива пет години след 
влизането ѝ в сила и представя 
основните констатации от нея в доклад 
до Европейския парламент, Съвета и 
Европейския икономически и социален 
комитет. Оценката съдържа най-
малко следното:

Or. en
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Изменение 197

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) броя на лицензираните лица, 
обслужващи кредити, в Съюза и броя 
на лицата, обслужващи кредити, 
които предоставят услугите си в 
приемаща държава членка;

Or. en

Изменение 198

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – подточка ii (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) броя на кредиторските права 
по необслужвани договори за кредит 
или на необслужваните договори за 
кредит, закупени от кредитни 
институции от купувачи на кредити, 
които пребивават или са установени 
в държавата членка на кредитната 
институция, в друга държава членка, 
различна от държавата членка на 
кредитната институция, или извън 
Съюза;

Or. en

Изменение 199

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – подточка iii (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) оценката на съществуващите 
рискове от изпиране на пари и 
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финансирането на тероризъм, 
свързани с дейностите, 
осъществявани от лицата, 
обслужващи кредити, и купувачите 
на кредити;

Or. en

Изменение 200

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – подточка iv (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) сътрудничеството между 
компетентните органи по член 37.

Or. en

Изменение 201

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки приемат и 
публикуват най-късно до 31 декември 
2020 г. законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за спазването на 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

1. Държавите членки приемат и 
публикуват в срок до ... [24 месеца от 
датата на влизане в сила на 
настоящата директива] законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими за спазването 
на настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Or. en

Изменение 202

Предложение за директива
Член 41 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Те прилагат тези разпоредби, считано от 
1 януари 2021 г.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 
... [деня след изтичането на 24 месеца 
от датата на влизане в сила на 
настоящата директива].

Or. en

Изменение 203

Предложение за директива
Член 41 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите на член 4, параграф 1 и 
членове 7, 9 — 12 обаче се прилагат 
от 1 юли 2021 г.

Чрез дерогация от настоящата 
директива, на субектите, които на 
посочената в първа алинея от 
настоящия параграф дата вече 
осъществяват, в съответствие с 
националното законодателство, 
дейностите по обслужване на 
кредити, определени в член 3, 
параграф 9, се разрешава да 
продължат да осъществяват тези 
дейности в своята държава членка по 
произход до ... [30 месеца от датата 
на влизането в сила на настоящата 
директива] или до датата, на която 
получат лиценз в съответствие с 
настоящата директива, в зависимост 
от това коя дата е по-ранна.

Or. en


