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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kredītu 
apkalpotājiem, kredītu pircējiem un nodrošinājuma atgūšanu
(COM(2018)0135 – C9-0115/2018 – 2018/0063A(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0135),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 53. pantu un 
114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0115/2018),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2018. gada 20. novembra atzinumu1,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 11. jūlija 
atzinumu2,

– ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu atļaut 
Ekonomikas un monetārajai komitejai sadalīt iepriekš minēto Komisijas priekšlikumu 
un, pamatojoties uz to, sagatavot divus atsevišķus normatīvos ziņojumus,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0000/2019),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
0. virsraksts

1 OV C 444, 10.12.2018., 15. lpp.
2 OV C 367, 10.10.2018., 43. lpp.



PE644.827v01-00 6/110 PR\1193984LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA

par kredītu apkalpotājiem, kredītu 
pircējiem un nodrošinājuma atgūšanu

par kredītu apkalpotājiem un kredītu 
pircējiem

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

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

26 Paziņojums Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai par banku 
savienības izveides pabeigšanu, 
COM(2017) 592 final, 11.10.2017.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Šai direktīvai būtu jāsniedz 
kredītiestādēm iespēja labāk rīkoties ar 
aizdevumiem, tiklīdz tie kļūst ienākumus 
nenesoši, uzlabojot nosacījumus, lai 
pārdotu kredītu trešām personām. Ja 
kredītiestādes saskaras ar apjomīgu INA 
uzkrāšanos un tām nav darbinieku vai 
zināšanu tos pareizi apkalpot, viens 
dzīvotspējīgs risinājums būtu vai nu minēto 
aizdevumu nodošana ārpakalpojumā 
specializētam kredīta apkalpotājam, vai 
kredītlīguma nodošana kredītpircējam, kurš 
vēlas uzņemties nepieciešamo risku un 
kuram ir zināšanas, kā to pārvaldīt.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai arī parasti publiskajās 
apspriedēs ir minēti termini “aizdevumi” 
un “bankas”, turpmāk tiek izmantoti 
juridiski precīzāki termini – “kredīts”, 
“kredītlīgumi’ un “kredītiestāde”. Ja nav 
noteikts citādi, termini “banka” un 
“kredītiestāde” attiecas arī uz to 
meitasuzņēmumiem.

(8) Lai arī parasti publiskajās 
apspriedēs ir minēti termini “aizdevumi” 
un “bankas”, turpmāk tiek izmantoti 
juridiski precīzāki termini – “kredīts”, 
“kredītlīgumi’ un “kredītiestāde”. Turklāt 
šī direktīva attiecas gan uz kreditora 
tiesībām saskaņā ar kredītlīgumu, gan uz 
pašu kredītlīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Iestāžu, kas nav kredītiestādes, 
ierobežotā līdzdalība rada zemu 
pieprasījumu, vāju konkurenci un zemas 
pirkšanas piedāvājuma cenas kredītlīgumu 
portfeļiem otrreizējos tirgos, kas ir šķērslis 
kredītiestādēm pārdot ienākumus 
nenesošus kredītlīgumus. Līdz ar to ir 
nepārprotama Savienības dimensija tādu 
kredītu tirgu attīstībai, kurus piešķīrušas 
kredītiestādes un kuri ir pārdoti iestādēm, 
kas nav kredītiestādes. No vienas puses, 
kredītiestādēm vajadzētu būt iespējai 
Savienības mērogā pārdot ienākumus 
nenesošus vai pat ienākumus nesošus 
kredītlīgumus efektīvos, konkurētspējīgos 
un pārredzamos otrreizējos tirgos. No otras 
puses, ir nepieciešams pabeigt banku 
savienības un kapitāla tirgu savienības 
izveidi, lai rīkotos ar mērķi novērst 
ienākumus nenesošu kredītlīgumu 
uzkrāšanos kredītiestāžu bilancēs, lai tās 
varētu turpināt savu funkciju – finansēt 

(11) Iestāžu, kas nav kredītiestādes, 
ierobežotā līdzdalība rada zemu 
pieprasījumu, vāju konkurenci un zemas 
pirkšanas piedāvājuma cenas kredītlīgumu 
portfeļiem otrreizējos tirgos, kas ir šķērslis 
kredītiestādēm pārdot ienākumus 
nenesošus kredītlīgumus. Līdz ar to ir 
nepārprotama Savienības dimensija tādu 
kredītu tirgu attīstībai, kurus piešķīrušas 
kredītiestādes un kuri ir pārdoti iestādēm, 
kas nav kredītiestādes. No vienas puses, 
kredītiestādēm vajadzētu būt iespējai 
Savienības mērogā pārdot ienākumus 
nenesošus kredītlīgumus efektīvos, 
konkurētspējīgos un pārredzamos 
otrreizējos tirgos. No otras puses, ir 
nepieciešams pabeigt banku savienības un 
kapitāla tirgu savienības izveidi, lai rīkotos 
ar mērķi novērst ienākumus nenesošu 
kredītlīgumu uzkrāšanos kredītiestāžu 
bilancēs, lai tās varētu turpināt savu 
funkciju – finansēt ekonomiku. Tādēļ šī 
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ekonomiku. direktīva attiecas uz kredītu pircējiem, 
kas, iegādājoties kredītlīgumu, rīkojas 
saskaņā ar savu amatu, nodarbošanos vai 
profesiju, tikai tad, ja šis līgums ir 
kvalificēts kā ienākumus nenesošs 
kredītlīgums.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ienākumus nenesošs kredīts, ko 
sākotnēji piešķīrušas kredītiestādes, 
kredīta apkalpošanas procesā var kļūt par 
ienākumus nesošu kredītu. Šādā 
gadījumā kredītu apkalpotāji, 
pamatojoties uz savu pilnvarojumu, var 
turpināt veikt savas darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai arī kredītu apkalpotāji var 
sniegt savus pakalpojumu kredītiestādēm 
un kredītu pircējiem, kas nav 
kredītiestādes, konkurētspējīgs un integrēts 
kredītu apkalpotāju tirgus ir saistīts ar 
konkurētspējīgu un integrētu kredītu 
pircēju tirgu. Tā kā kredītu pircējiem bieži 
nav kapacitātes pašiem apkalpot kredītu, 
tie nevar nopirkt kredītu no kredītiestādēm, 
ja tie nespēj kredīta apkalpošanu nodot 
ārpakalpojumā citām vienībām.

(14) Lai arī kredītu apkalpotāji var 
sniegt savus pakalpojumu kredītiestādēm 
un kredītu pircējiem, kas nav 
kredītiestādes, konkurētspējīgs un integrēts 
kredītu apkalpotāju tirgus ir saistīts ar 
konkurētspējīgu un integrētu kredītu 
pircēju tirgu. Kredītu pircēji bieži nolemj 
kredītu apkalpošanu nodot 
ārpakalpojumā citām vienībām, jo tiem 
nav kapacitātes pašiem apkalpot kredītu, 
un tādējādi tie var nevēlēties nopirkt 
kredītu no kredītiestādēm, ja tie nespēj 
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nodot ārpakalpojumā konkrētus 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Tādēļ ir nepieciešama rīcība 
Savienības mērogā, lai risinātu situāciju, 
kurā nonāk kredītu pircēji un kredītu 
apkalpotāji attiecībā uz ienākumus 
nenesošu kredītu, ko sākotnēji piešķīrušas 
kredītiestādes. Tomēr šī direktīva neskar 
noteikumus, kas regulē kredīta izcelsmi 
saskaņā ar Savienības un valstu tiesību 
aktiem, tostarp gadījumos, kad var apsvērt 
kredītu apkalpotāju iesaistīšanu 
kredītstarpniecībā. Šī direktīva neskar arī 
valstu noteikumus, ar ko piemēro papildu 
prasības kredīta pircējam vai kredīta 
apkalpotājam attiecībā uz noteikumu un 
nosacījumu apspriešanu no jauna 
atbilstīgi kredītlīgumam. Šajā posmā 
netiek ierosināts aptvert kredītu, ko 
sākotnēji izsniegušas iestādes, kas nav 
kredītiestādes, vai parādu iekasēšanu 
kopumā, jo nav pierādījumu, ka šādas 
paplašinātas darbības jomas piemērošana 
būtu svarīga makroekonomikas līmenī, kā 
arī nepastāv nesaskaņoti stimuli vai tirgi, 
kas slikti darbojas.

Or. en

Grozījums Nr. 12

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

(16a) Dalībvalstis var brīvi regulēt 
kredītu apkalpošanas darbības, kas 
neietilpst šīs direktīvas piemērošanas 
jomā, piemēram, pakalpojumus, kuri tiek 
piedāvāti kredītlīgumiem, ko izsniegušas 
iestādes, kas nav kredītiestādes, vai fizisku 
personu veiktas kredītu apkalpošanas 
darbības, tostarp piemērojot prasības, kas 
ir līdzvērtīgas šajā direktīvā noteiktajām 
prasībām. Taču šādas vienības nevarētu 
izmantot iespēju ar pasi nodot šādus 
pakalpojumus citām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai arī šīs direktīvas mērķis ir 
stiprināt kredītiestāžu spēju rīkoties ar 
kredītu, kas ir kļuvis ienākumus nenesošs, 
vai riskiem, kas kļūst nerezultatīvi, kredītu 
otrreizējais tirgus attiecas gan uz 
ienākumus nesošu, gan uz ienākumus 
nenesošu kredītu. Faktiskie tirgus 
pārdošanas apjomi ietver kredītportfeļus, 
kurus veido dažādi kredīti – ienākumus 
nesoši, nepietiekamus ienākumus nesoši 
un ienākumus nenesoši. Portfeļi ietver 
kredītu, kas ir gan nodrošināts, gan 
nenodrošināts, un kas patērētājiem vai 
uzņēmumiem ir jāatmaksā. Gadījumos, 
kad noteikumi par izpildes vēršanu uz 
kredītu atšķiras attiecībā uz katru kredīta 
veidu vai aizņēmēju, tiktu paredzētas 
papildu izmaksas minēto kredītportfeļu 
sagatavošanai pārdošanas nolūkos. Šīs 
direktīvas nosacījumi, kuru mērķis ir 
otrreizējā tirgus attīstība, aptver 
ienākumus nesošu un ienākumus 

svītrots
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nenesošu kredītu, lai novērstu tādas 
situācijas izveidošanos, ka šīs papildu 
izmaksas varētu ieguldītājus atturēt no 
piedalīšanās un sadrumstalot šo jauno 
tirgu. Kredītiestādes gūs labumu no 
lielākas ieguldītāju bāzes un efektīvākiem 
kredītu apkalpotājiem. Līdzīgas 
priekšrocības radīsies aktīvu 
pārvaldīšanas sabiedrībām, kuras ir 
būtiskas dažās dalībvalstīs, jo tās tirgo gan 
ienākumus nesošus, gan ienākumus 
nenesošus kredītus, kuru izcelsme ir 
kredītiestādes, kas ir noregulētas vai 
pārstrukturētas vai kuras kā citādi tos 
svītrojušas no savām bilancēm28.
__________________
28 Sk. Komisijas dienestu darba 
dokumentu SWD(2018 72) par APS 
plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Nozīme, kāda Savienības tiesību 
aktos piešķirta aizsardzībai, ko 
patērētājiem sniedz ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2014/17/ES29, 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2008/48/EK30 un Padomes Direktīvu 
93/13/EEK31, nozīmē, ka kreditora tiesību 
cesijai kredītlīgumā vai paša līguma cesijai 
kredīta pircējam nevajadzētu nekādā veidā 
ietekmēt aizsardzības līmeni, kas 
patērētājiem piešķirts ar Savienības tiesību 
aktiem. Tādēļ kredītu pircējiem un kredītu 
apkalpotājiem būtu jāpanāk atbilstība 
Savienības tiesību aktiem, ciktāl tie attiecas 
uz sākotnējo kredītlīgumu, un patērētājam 
būtu jāsaglabā tas pats aizsardzības 
līmenis, kas paredzēts saskaņā ar 

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

līmenis, kas paredzēts saskaņā ar 
piemērojamajiem Savienības un valstu 
tiesību aktiem vai ko nosaka Savienības vai 
valstu tiesību kolīziju normām.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu augsta līmeņa 
patērētāju aizsardzību, Savienības un valstu 
tiesību aktos ir noteiktas vairākas tiesības 
un aizsardzības pasākumi, kas attiecas 
kredītlīgumiem, kas apsolīti vai piešķirti 
patērētājam. Minētās tiesības un 
aizsardzības pasākumus piemēro jo īpaši 
kredītlīguma vienošanās un noslēgšanas 
procesam un tā izpildei vai saistību 
neizpildei. Tas jo īpaši attiecas uz 
ilgtermiņa patēriņa kredītlīgumiem, kurus 
regulē Direktīva 2014/17/ES, attiecībā uz 
patērētāja tiesībām daļēji vai pilnībā 

(20) Lai nodrošinātu augsta līmeņa 
patērētāju aizsardzību, Savienības un valstu 
tiesību aktos ir noteiktas vairākas tiesības 
un aizsardzības pasākumi, kas attiecas 
kredītlīgumiem, kas apsolīti vai piešķirti 
patērētājam. Minētās tiesības un 
aizsardzības pasākumus piemēro jo īpaši 
kredītlīguma vienošanās un noslēgšanas 
procesam, negodīgai komercpraksei starp 
uzņēmumu un patērētāju, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2005/29/EK33a, un kredītlīguma 
izpildei vai saistību neizpildei. Tas jo īpaši 
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izpildīt savas kredītlīgumā noteiktās 
saistības pirms minētā līguma termiņa 
beigām vai, attiecīgā gadījumā, ar Eiropas 
standartizētās informācijas lapas 
starpniecību tikt informētam par iespējamo 
kredītlīguma nodošanu kredīta pircējam. 
Nebūtu jāmaina arī aizņēmēja tiesības, ja 
kredītlīguma nodošana starp kredītiestādi 
un pircēju notiek līguma pārjaunošanas 
veidā.

attiecas uz ilgtermiņa patēriņa 
kredītlīgumiem, kurus regulē Direktīva 
2014/17/ES, attiecībā uz patērētāja 
tiesībām daļēji vai pilnībā izpildīt savas 
kredītlīgumā noteiktās saistības pirms 
minētā līguma termiņa beigām vai, 
attiecīgā gadījumā, ar Eiropas 
standartizētās informācijas lapas 
starpniecību tikt informētam par iespējamo 
kredītlīguma nodošanu kredīta pircējam. 
Nebūtu jāmaina arī aizņēmēja tiesības, ja 
kredītlīguma nodošana starp kredītiestādi 
un pircēju notiek līguma pārjaunošanas 
veidā.

Or. en

__________________
33a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2005/29/EK (2005. gada 
11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju 
negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū 
attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza 
Padomes Direktīvu 84/450/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 2006/2004 (“Negodīgas 
komercprakses direktīva”), OV L 149, 
11.6.2005., 22. lpp.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Savienības kredītiestādes un to 
meitasuzņēmumi veic kredītu 
apkalpošanas darbības to parastās 
darījumdarbības ietvaros. Tām attiecībā uz 
kredītu, ko tās pašas ir izsniegušas, un 
kredītu, ko tās ir nopirkušas no citas 
kredītiestādes, ir tie paši pienākumi. Tā kā 
tās jau tiek regulētas un uzraudzītas, šīs 
direktīvas piemērošana to kredītu 

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

nozīmētu atļauju dublēšanos un atbilstības 
izmaksu nevajadzīgu divkāršošanu, un 
tāpēc uz tām šī direktīva neattiecas. Šīs 
direktīvas piemērošanas jomā neietilpst 
arī kredītiestāžu veikta kredītu 
apkalpošanas darbību nodošana 
ārpakalpojumā — saistībā gan ar 
ienākumus nesošiem, gan ienākumus 
nenesošiem kredītlīgumiem — kredītu 
apkalpotājiem vai citām trešām personām, 
jo kredītiestādēm jau ir jāievēro 
piemērojamie nodošanas ārpakalpojumā 
noteikumi. Turklāt uz kreditoriem, kas 
nav kredītiestādes, bet ko tomēr regulē un 
uzrauga dalībvalsts kompetentā iestāde 
saskaņā ar Direktīvu 2008/48/EK un 
Direktīvu 2014/17/ES, un kas uzņemas 
veikt patērētājiem piešķirto aizdevumu 
kredītu apkalpošanas darbības kā daļu no 
savas parastās uzņēmējdarbības, šī 
direktīva neattiecas, ja tie attiecīgajā 
dalībvalstī veic kredītu apkalpošanas 
darbības kredītiestāžu izsniegtajiem 
aizdevumiem. Tāpat šīs direktīvas 
piemērošanas jomā nebūtu jāiekļauj 
alternatīvo ieguldījumu fonda 
pārvaldnieki, pārvaldīšanas sabiedrības 
un ieguldījumu sabiedrības (ar 
nosacījumu, ka ieguldījumu sabiedrība 
nav izraudzījusi pārvaldīšanas 
sabiedrību), kas apstiprināta vai reģistrēta 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2011/61/ES33b vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2009/65/EK33c. Turklāt 
vērtspapīrošanas darbībās SPV paši 
apmāca apkalpotājus, kuru uzdevumi ir 
plašāki par šajā direktīvā paredzētajām 
apkalpošanas darbībām. Tādēļ kredītu 
nodošanai un apkalpošanai 
vērtspapīrošanas kontekstā nebūtu 
jāietilpst šīs direktīvas piemērošanas 
jomā. Turklāt ir dažas profesijas, kurās 
tiek veiktas apkalpošanas darbībām 
līdzīgas papildu darbības, proti, valstu 
notāri, advokāti, tiesu izpildītāji vai citas 
valsts amatpersonas, kas rīkojas saskaņā 
ar valsts tiesas nosacījumiem un veic 
saistošu pasākumu īstenošanu, tāpēc 
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dalībvalstis var nolemt nepiemērot šo 
direktīvu minētajām profesijām.
__________________
33b Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 
8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu 
pārvaldniekiem un par grozījumiem 
Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 
2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 
un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 
1.7.2011., 1. lpp.).
33c Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 
13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo 
aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 
17.11.2009., 32. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Lai esošajiem kredītu pircējiem un 
kredītu apkalpotājiem ļautu pielāgoties 
valstu noteikumu, ar ko īsteno šo direktīvu, 
prasībām un jo īpaši lai ļautu kredītu 
apkalpotājiem saņemt atļauju, šī direktīva 
ļauj vienībām, kas pašlaik veic kredītu 
apkalpošanas darbības saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem, turpināt to darīt piederības 
dalībvalstī sešus mēnešus pēc tam, kad ir 
beidzies šīs direktīvas transponēšanas 
termiņš. Pēc šā sešu mēnešu perioda 
beigām tirgū varēs darboties tikai kredītu 
apkalpotāji, kas apstiprināti saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem, ar kuriem īsteno šo 
direktīvu.

Or. en
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Dalībvalstis, kas jau ir ieviesušas 
šajā direktīvā paredzētajiem noteikumiem 
līdzvērtīgus vai stingrākus noteikumus 
kredītu apkalpošanas darbībām, savos 
valsts tiesību aktos, ar kuriem īsteno šo 
direktīvu, var atzīt iespēju, ka pašreizējās 
vienības, kas veic kredītu apkalpošanas 
darbības, automātiski tiek atzītas par 
atļauju saņēmušajiem kredītu 
apkalpotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Uz kredīta apkalpotāja atļauju 
sniegt kredītu apkalpošanas darbības visā 
Savienībā būtu jāattiecina vienādu un 
saskaņotu noteikumu kopums, ko 
kompetentajām iestādēm būtu 
proporcionāli jāpiemēro. Lai novērstu to, 
ka samazinās parādnieka vai aizņēmēja 
aizsardzības līmenis, un lai veicinātu 
uzticību, noteikumiem par kredīta 
apkalpotāja atļaujas piešķiršanu un 
saglabāšanu būtu jānodrošina, ka par 
kredītu apkalpotājiem, personām, kam ir 
būtiska līdzdalība kredīta apkalpotājā vai 
kas ir daļa no pakalpojumu sniedzēja 
vadības, sodāmības reģistrā nav ziņu par 
smagiem noziedzīgiem darījumiem pret 
īpašumu, finanšu darbībām vai fizisku 
neaizskaramību, un tiem ir laba reputācija. 

(24) Uz kredīta apkalpotāja atļauju 
sniegt kredītu apkalpošanas darbības visā 
Savienībā būtu jāattiecina vienādu un 
saskaņotu noteikumu kopums, ko 
kompetentajām iestādēm būtu 
proporcionāli jāpiemēro. Kredīta 
apkalpotāja apstiprināšana ietver kredīta 
apkalpošanas darbības neatkarīgi no 
kredītu veida. Tādēļ kredītu apkalpotāji 
var paši sev izsniegt pasi ienākumus 
nesošu aizdevumu apkalpošanai 
dalībvalstīs, kurās ienākumus nesošu 
aizdevumu nodošana ir atļauta. Ņemot 
vērā attiecību starp kredīta apkalpotāju 
un aizņēmējiem ilgtermiņa raksturu, kā 
arī sarežģītās prasības, kas jāizpilda, kā 
kredīta apkalpotājs var darboties tikai 
juridiska persona, un tikai juridiska 
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Tāpat pret šīm personām, kā arī pret 
kredīta apkalpotāju, nedrīkst būt sāktai 
maksātnespējas procedūrai, vai tās nekad 
agrāk nav atzītas par bankrotējušām, 
izņemot, ja tās ir atjaunotas amatos saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem. Visbeidzot, lai 
nodrošinātu atbilstību parādnieku 
aizsardzības noteikumiem, kā arī personas 
datu aizsardzības noteikumiem, ir 
jāpieprasa, lai tiktu ieviesti un uzraudzīti 
piemēroti pārvaldības mehānismi un 
iekšējās kontroles mehānismi, kā arī 
sūdzību reģistrēšana un izskatīšana. Turklāt 
kredītu apkalpotājiem vajadzētu rīkoties 
taisnīgi un pienācīgi ņemt vērā aizņēmēju 
finansiālo situāciju. Ja valsts mērogā ir 
pieejamas konsultācijas parādu jautājumos, 
kas atvieglo parāda atmaksāšanu, kredītu 
apkalpotājiem būtu jāinformē aizņēmēji 
par šādiem pakalpojumiem.

persona var iesniegt pieteikumu atļaujas 
saņemšanai. Lai novērstu to, ka samazinās 
parādnieka vai aizņēmēja aizsardzības 
līmenis, un lai veicinātu uzticību, 
noteikumiem par kredīta apkalpotāja 
atļaujas piešķiršanu un saglabāšanu būtu 
jānodrošina, ka par personām, kam ir 
būtiska līdzdalība kredīta apkalpotājā vai 
kas ir vadības vai administratīvās 
struktūras loceklis, sodāmības reģistrā nav 
ziņu par smagiem noziedzīgiem 
darījumiem pret īpašumu, finanšu 
darbībām, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju, krāpšanu vai fizisku 
neaizskaramību, un tās nav pakļautas 
maksātnespējas procedūrai, vai tās nekad 
agrāk nav atzītas par bankrotējušām, 
izņemot, ja tās ir atjaunotas amatos saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka izpildinstitūcijas kā 
vienota veseluma rīcībā ir atbilstīgas 
zināšanas un pieredze uzņēmējdarbības 
veikšanai kompetentā un atbildīgā veidā 
saskaņā ar veicamo darbību. Katrai 
dalībvalstij ir jāizvērtē labas reputācijas, 
atbilstīgu zināšanu un pieredzes 
nosacījumi, taču tam nevajadzētu 
apgrūtināt atļauju saņēmušu kredīta 
apkalpotāju brīvu pārvietošanos 
Savienībā. Šajā nolūkā EBI būtu 
jāizstrādā pamatnostādnes, lai samazinātu 
minēto prasību atšķirīgas interpretācijas 
risku. Turklāt dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka pieteikuma iesniedzēja 
rīcībā ir pietiekams sākotnējais kapitāls 
un ka nav šķēršļu pieteikuma iesniedzēja 
efektīvai uzraudzībai, kas izriet no tā 
grupas struktūras. Visbeidzot, lai 
nodrošinātu atbilstību parādnieku 
aizsardzības noteikumiem, kā arī personas 
datu aizsardzības noteikumiem, ir 
jāpieprasa, lai tiktu ieviesti un uzraudzīti 
piemēroti pārvaldības mehānismi un 
iekšējās kontroles mehānismi, kā arī 
sūdzību reģistrēšana un izskatīšana, un lai 
tiktu noteiktas atbilstīgas pašu līdzekļu un 
likviditātes prasības, piemēroti pasākumi, 
kas saistīti ar risku uzņemšanos, 
pārvaldību, uzraudzību un mazināšanu, 
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un lai tiktu ieviestas ziņošanas un 
publiskas izpaušanas prasības. Papildus 
tam kredīta apkalpotājiem būtu jāievieš 
atbilstīgas nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršanas un terorisma 
apkarošanas procedūras, ja piederības un 
uzņēmējas dalībvalsts valsts tiesību akti, 
ar ko transponē Direktīvu (ES) 2015/849, 
izraugās kredītu apkalpotājus par 
obligātām struktūrām nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas novēršanas un apkarošanas 
nolūkā. Turklāt kredītu apkalpotājiem 
vajadzētu rīkoties taisnīgi un pienācīgi 
ņemt vērā aizņēmēju finansiālo situāciju. 
Ja valsts mērogā ir pieejamas konsultācijas 
parādu jautājumos, kas atvieglo parāda 
atmaksāšanu, kredītu apkalpotājiem būtu 
jāinformē aizņēmēji par šādiem 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Jāparedz, ka kredītu apkalpotāji ir 
atbildīgi par to, lai pārliecinātos, ka 
gadījumā, ja tie savas darbības nodod 
ārpakalpojumā kredītu apkalpotāju 
sniedzējiem, tas nerada attiecīgā kredīta 
apkalpošanas sniedzēja pārmērīgu darbības 
risku vai neatbilstību valsts vai Savienības 
juridiskajiem noteikumiem vai neierobežo 
regulatīvā uzraudzītāja spējas veikt savus 
pienākumus un aizsargāt aizņēmēja 
tiesības.

(26) Nodošana ārpakalpojumā kredītu 
pakalpojumu sniedzējiem nedrīkst mainīt 
līgumiskās attiecības starp kredīta 
apkalpotāju un kreditoru, kā arī kredīta 
apkalpotāja pienākumus pret kreditoru. 
Jāparedz, ka kredītu apkalpotāji ir atbildīgi 
par to, lai pārliecinātos, ka gadījumā, ja tie 
savas darbības nodod ārpakalpojumā 
kredītu apkalpotāju sniedzējiem, tas nerada 
attiecīgā kredīta apkalpošanas sniedzēja 
pārmērīgu darbības risku vai neatbilstību 
valsts vai Savienības juridiskajiem 
noteikumiem vai neierobežo regulatīvā 
uzraudzītāja spējas veikt savus pienākumus 
un aizsargāt aizņēmēja tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ņemot vērā to, ka tad, kad kreditors 
uztic kredītlīguma pārvaldību un izpildi, 
kreditors deleģē kredīta apkalpotājam 
savas tiesības un pienākumus un arī tā tiešo 
saziņu ar aizņēmēju, tomēr saglabā par to 
galīgo atbildību, būtu skaidri rakstiski 
jānosaka līgumattiecības starp kreditoru un 
kredīta apkalpotāju, un kompetentajām 
iestādēm vajadzētu būt iespējai pārbaudīt, 
kā šādas līgumattiecības ir noteiktas.

(27) Ņemot vērā to, ka tad, kad kreditors 
uztic kredītlīguma pārvaldību un izpildi, 
kreditors deleģē kredīta apkalpotājam 
savas tiesības un pienākumus un arī tā tiešo 
saziņu ar aizņēmēju, tomēr saglabā par to 
galīgo atbildību, rakstiskā kredīta 
apkalpošanas līgumā būtu skaidri 
jānosaka līgumattiecības starp kreditoru un 
kredīta apkalpotāju, un kompetentajām 
iestādēm vajadzētu būt iespējai pārbaudīt, 
kā šādas līgumattiecības ir noteiktas. 
Turklāt kredītu apkalpotājiem vajadzētu 
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būt pienākumam rīkoties taisnīgi un 
pienācīgi ņemt vērā aizņēmēju finansiālo 
situāciju. Ciktāl kredīta pircējs pats neveic 
iegūto aizdevumu apkalpošanu, 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
nodrošināt, ka kredīta apkalpotājam un 
kreditoram kredīta apkalpošanas līgumā 
ir jāvienojas, ka kredīta apkalpotājs 
informē kreditoru pirms kredīta 
apkalpošanas darbību nodošanas 
ārpakalpojumā.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Uz kredīta apkalpotāju, kas veic 
darbības uzņēmējā dalībvalstī, attiecas 
ierobežojumi un prasības, kas uzņēmējas 
dalībvalsts tiesību aktos ir noteiktas 
saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai efektīvi un lietderīgi 
uzraudzītu pārrobežu kredītu 
apkalpotājus, būtu jāizveido īpašs 
regulējums sadarbībai starp piederības un 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm. Ar šo regulējumu būtu 
jānodrošina iespēja veikt informācijas 
apmaiņu, vienlaikus ievērojot tās 
konfidencialitāti, kā arī pārbaudes uz vietas 

(29) Lai nodrošinātu pārrobežu kredītu 
apkalpotāju efektīvu un lietderīgu 
uzraudzību, būtu jāizveido īpašs 
regulējums sadarbībai starp piederības un 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm. Ar šo regulējumu būtu 
jānodrošina iespēja veikt informācijas 
apmaiņu, vienlaikus ievērojot tās 
konfidencialitāti, dienesta noslēpumus, 
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un attālināti, sniegt palīdzību, paziņot par 
pārbaužu un apskašu rezultātiem un par 
visiem veiktajiem pasākumiem.

personu un uzņēmumu tiesību 
aizsardzību, kā arī pārbaudes uz vietas un 
attālināti, sniegt palīdzību, paziņot par 
pārbaužu un apskašu rezultātiem un par 
visiem veiktajiem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(31) Ja kredītiestāde nodod 
kredītlīgumu, tai būtu jāpieprasa reizi 
ceturksnī un apkopotā veidā informēt 
uzraudzītāju un kompetento iestādi, kas 
atbild par uzraudzības atbilstību šai 
direktīvai, vismaz par nodoto 
kredītportfeļu neatmaksātā atlikuma 
apkopojumu, kā arī iekļauto aizdevumu 
skaitu un apmēru un to, vai ir ietverti ar 
patērētājiem noslēgti līgumi. Par katru 
vienā darījumā nodoto portfeli 
informācijai būtu jāiekļauj juridiskās 
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aizņēmējs veic uzņēmējdarbību. Šādas 
pārredzamības prasības ļauj panākt 
saskaņotu un efektīvu kredītlīgumu 
nodošanas uzraudzību Savienības mērogā.

vienības identifikators, vai, ja tas nav 
pieejams, pircēja identitāte un adrese un, 
attiecīgā gadījumā, tās pārstāvis Savienībā. 
Minētās kompetentās iestādes pienākumam 
vajadzētu būt nodot šādu informāciju 
iestādēm, kuru kompetencē ir uzraudzīt 
attiecīgo kredīta pircēju. Šādas 
pārredzamības prasības ļauj panākt 
saskaņotu un efektīvu kredītlīgumu 
nodošanas uzraudzību Savienības mērogā. 
Proporcionalitātes principa ievērošanas 
nolūkā kompetentajām iestādēm, lai 
novērstu dublēšanos, būtu jāņem vērā 
informācija, kas tām jau ir pieejama, 
izmantojot citus līdzekļus, jo īpaši 
attiecībā uz kredītiestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(33) Kredītu pircēji bieži vien ir 
investīciju fondi, finanšu iestādes vai 
kredītiestādes. Tā kā tie neveido jaunu 
kredītu, bet pērk — kā noteikts šajā 
direktīvā — tikai jau esošus ienākumus 
nenesošus kredītlīgumus, uzņemoties pašu 
risku, tie nerada prudenciālas bažas un to 
potenciālā ietekme uz sistēmisku risku ir 
nenozīmīga. Tādēļ nav pamatoti pieprasīt 
šāda veida ieguldītājiem pieteikties 
atļaujai, bet tomēr ir svarīgi, lai Savienības 
un valstu patērētāju aizsardzības noteikumi 
tiktu piemēroti arī turpmāk, un aizņēmēju 
tiesības joprojām būtu tādas, kā noteiktas 
sākotnējā kredītlīgumā.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

kredītlīguma izpildi. Kredītiestādes var arī 
atturēties no šādu kredītlīgumu nodošanas 
trešās valsts kredīta pircējiem ar to saistītā 
reputācijas riska dēļ. Nosakot pienākumu 
kredīta apkalpotājam, kam ir piešķirta 
atļauja Savienībā, veikt kredītlīguma 
apkalpošanu, tiek nodrošināts, ka pēc 
kredītlīguma nodošanas tiek saglabāti tie 
paši aizņēmēju tiesību standarti. Kredīta 
apkalpotājam ir pienākums ievērot 
piemērojamos Savienības un valstu tiesību 
aktus, un valstu iestādēm atsevišķās 
dalībvalstīs būtu jāsniedz nepieciešamās 
pilnvaras efektīvi uzraudzīt tā darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Ja kredīta pircējs pārvalda un 
īsteno tiesības un pienākumus, kas saistīti 
ar kreditora tiesībām atbilstīgi 
kredītlīgumam vai pašu kredītlīgumu, tas 
tiek uzskatīts par kredīta apkalpotāju.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai atvieglotu šajā direktīvā 
noteikto pienākumu izpildi gadījumā, ja 
kredīta pircējs neveic uzņēmējdarbību 
Savienībā, valsts tiesību aktos, ar ko īsteno 

(37) Lai atvieglotu šajā direktīvā 
noteikto pienākumu izpildi gadījumā, ja 
kredīta pircējs neveic uzņēmējdarbību 
Savienībā, valsts tiesību aktos, ar ko īsteno 
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šo direktīvu, būtu jānodrošina, ka tad, kad 
ir noslēgusies kredītlīguma nodošana, 
trešās valsts kredīta pircējs norīko pārstāvi, 
kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un 
kam ir pilnvaras darboties kā pārstāvim 
attiecībās ar kompetentajām iestādēm 
konkrētā kredīta pircēja vietā vai papildus 
tam. Šis pārstāvis ir atbildīgs par 
pienākumiem, kuri kredītu pircējiem ir 
noteikti ar šo direktīvu.

šo direktīvu, būtu jānodrošina, ka tad, kad 
ir noslēgusies kredītlīguma nodošana, 
trešās valsts kredīta pircējs norīko 
kredītiestādi, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienībā, vai atļauju saņēmušu kredīta 
apkalpotāju. Kredītu pircējiem, kas nodod 
ienākumus nenesošus kredītlīgumus, reizi 
ceturksnī un apkopotā veidā jāinformē 
piederības dalībvalsts kompetentā iestāde 
vismaz par nodoto kredītportfeļu 
neatmaksātā atlikuma apkopojumu, kā arī 
iekļauto aizdevumu skaitu un apmēru un 
to, vai ir ietverti ar patērētājiem noslēgti 
līgumi. Par katru vienā darījumā nodoto 
portfeli informācijai būtu jāiekļauj 
juridiskās vienības identifikators, vai, ja 
tas nav pieejams, pircēja identitāte un 
adrese un, attiecīgā gadījumā, tās 
pārstāvis Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Patlaban dažādām iestādēm 
dalībvalstīs ir uzticēta atļauju piešķiršana 
kredītu apkalpotājiem un kredītu pircējiem 
un to uzraudzība, un tādēļ ir svarīgi, lai 
dalībvalstis precizētu to lomu un tiem 
piešķirtu pienācīgas pilnvaras, jo īpaši 
tāpēc, ka tiem, iespējams, ir jāuzrauga 
struktūras, kas ir iesaistītas pakalpojumu 
sniegšanā citās dalībvalstīs. Lai 
nodrošinātu efektīvu un proporcionālu 
uzraudzību visā Savienībā, dalībvalstīm 
būtu kompetentajām iestādēm jāpiešķir 
nepieciešamās pilnvaras veikt savus 
pienākumus saskaņā ar šo direktīvu, tostarp 
pilnvaras iegūt nepieciešamo informāciju, 
izpētīt iespējamos pārkāpumus, izskatīt 
aizņēmēju sūdzības un piemērot sodus un 
korektīvos pasākumus, tostarp atsaukt 

(38) Patlaban dažādām iestādēm 
dalībvalstīs ir uzticēta atļauju piešķiršana 
kredītu apkalpotājiem un kredītu pircējiem 
un to uzraudzība, un tādēļ ir svarīgi, lai 
dalībvalstis precizētu to lomu un tiem 
piešķirtu pienācīgas pilnvaras, jo īpaši 
tāpēc, ka tiem, iespējams, ir jāuzrauga 
struktūras, kas ir iesaistītas pakalpojumu 
sniegšanā citās dalībvalstīs. Lai 
nodrošinātu efektīvu un proporcionālu 
uzraudzību visā Savienībā, dalībvalstīm 
būtu kompetentajām iestādēm jāpiešķir 
nepieciešamās pilnvaras veikt savus 
pienākumus saskaņā ar šo direktīvu, tostarp 
pilnvaras iegūt nepieciešamo informāciju, 
izpētīt iespējamos pārkāpumus, izskatīt 
aizņēmēju sūdzības un piemērot sodus un 
korektīvos pasākumus, tostarp atsaukt 
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atļauju. Ja piemēro šādas sankcijas, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
kompetentās iestādes tās piemēro samērīgi 
un pamato savus lēmumus un ka minētie 
lēmumi būtu jāizskata tiesā arī gadījumos, 
ja kompetentās iestādes nerīkojas 
noteiktajos termiņos.

atļauju. Ja piemēro šādus sodus, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
kompetentās iestādes tās piemēro samērīgi 
un pamato savus lēmumus un ka minētie 
lēmumi būtu jāizskata tiesā arī gadījumos, 
ja kompetentās iestādes nerīkojas 
noteiktajos termiņos.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Nosacījumi, kas attiecas uz šīs 
direktīvas pārkāpumiem, neskar 
dalībvalsts tiesības iejaukties gadījumos, 
kad tiek pārkāpti valsts tiesību akti, 
piemēram, īpaši patērētāju aizsardzības 
noteikumi, aizņēmēja tiesību noteikumi, 
kas pieņemti tikai valsts līmenī, vai tiesību 
akti attiecībā uz noziedzīgām darbībām. 
Šādos gadījumos piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes ir tās, kas ir 
kompetentas lemt par to, vai ir noticis 
valsts tiesību akta pārkāpums, un tādējādi 
šī direktīva neierobežo to pilnvaras.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Padomes dokumentā “Rīcības 
plāns, kā risināt ienākumus nenesošo 
aizdevumu problēmu Eiropā” tika 
ierosināta likumdošanas iniciatīva, lai 
uzlabotu nodrošināto kreditoru 

svītrots
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aizsardzību, sniedzot tiem efektīvākas 
metodes vērtības atgūšanai no 
nodrošināta kredīta, izmantojot pret 
nodrošinājumu vērstu paātrinātu 
ārpustiesas izpildi.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Dažās dalībvalstīs nav pieejami 
ātri un efektīvi ārpustiesas izpildes 
mehānismi, kas dod iespēju 
nodrošinātiem kreditoriem atgūt vērtību 
no nodrošinājuma aizņēmēja saistību 
neizpildes gadījumā, kas nozīmē, ka 
minētajās dalībvalstīs nodrošinātie 
kreditori izpildes vēršanu pret 
nodrošinājumu spēj panākt tikai tiesā, kas 
var būt ilgstošs un dārgs process. 
Dalībvalstīs, kur ārpustiesas izpildes 
procedūras ir pieejamas, to tvērums un 
efektivitāte ir katrā valstī atšķirīga. Šā 
iemesla dēļ ir nepieciešams izveidot 
atšķirīgu kopīgu mehānismu, kas 
pieejams visās dalībvalstīs. Tomēr 
minētajam mehānismam nevajadzētu 
aizstāt valstu izpildes mehānismus, tostarp 
tos, kuros nav nepieciešama tiesu iesaiste.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Dažu dalībvalstu ārpustiesas 
izpildes procedūru neefektivitāte ir būtisks 
faktors tam, ka atgūšanas rādītāji ir zemi 
gadījumos, kad darījumdarbības 
aizdevuma ņēmēji neizpilda nodrošinātu 
kredītlīgumu saistības. Dažu esošo 
procedūru ilgums ietver papildu izmaksas 
nodrošinātajiem kreditoriem un vērtības 
zudumu aktīviem, kas sniegti kā 
nodrošinājums. Dalībvalstīs, kuras vēl 
nav izveidojušas ārpustiesas izpildes 
procedūras attiecībā uz dažādiem 
nodrošinājumu veidiem, nodrošinātie 
kreditori bieži vien saskaras ar ilgstošiem 
tiesu lēmumu izpildes procesiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Savienībā esošo izpildes procedūru 
rezultātā dažreiz trūkst vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu kredītiestādēm un 
uzņēmumiem visā Savienībā attiecībā uz 
piekļuvi kredītam, jo īpaši MVU, kuri 
vairāk nekā lieli uzņēmumi ir atkarīgi no 
banku izsniegtiem kredītiem. 
Nevienmērīgi atgūšanas rādītāji 
dalībvalstīs rada atšķirības banku kredītu 
pieejamībā MVU, jo kredītiestāžu 
aizdevumu sniegšanas spējas samazinās, 
tiklīdz to bilancēs uzkrājas INA, kas 
notiek saistībā ar prudenciālām prasībām 
un iekšējiem resursiem, kuri ir jānorīko 
darbam ar INA. Tas veicina uzticamības 
trūkumu spējai vērst izpildi pret 
nodrošinājumu dažādās dalībvalstīs un 
var radīt augstākas aizdevumu izmaksas 
atbilstīgi darījumdarbības veikšanas vietai 
un neatkarīgi no to patiesās 
kredītvērtības. Tādēļ vienotajam tirgum, 
banku savienībai un kapitāla tirgu 
savienībai ir nepieciešama jauna kopīga 
procedūra un ir jānodrošina, ka 
kredītiestādēm un uzņēmumiem, kuriem 
ir piešķirta atļauja izsniegt kredītus, 
noslēdzot nodrošinātus kredītlīgumus 
visās dalībvalstīs, ir spējas panākt šādu 
līgumu izpildi ar efektīvu un ātru 
ārpustiesas izpildes procedūru 
starpniecību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).
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Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai aizsargātu patērētājus, 
patērētājiem sniegtie kredītlīgumi būtu 
jāizslēdz no šajā direktīvā paredzētā 
paātrinātas ārpustiesas izpildes 
mehānisma darbības jomas. Tāpat nolūkā 
aizsargāt vienīgos uzņēmējus, šis 
mehānisms nebūtu jāpiemēro 
kredītlīgumiem, kas nodrošināti ar 
nodrošinājumu nekustamā īpašuma 
formā, kurš ir vienīgā uzņēmēja galvenā 
rezidence.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Tā kā šis pret nodrošinājumu 
vērstas paātrinātas ārpustiesas izpildes 
mehānisms ir brīvprātīgs instruments, kas 
balstās uz līgumu starp nodrošināto 
kreditoru un darījumdarbības aizdevuma 
ņēmēju, ir nepieciešams, lai aizņēmējs 
būtu informēts par sekām un 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem 
kreditors var izmantot šo paātrināto 
procedūru. Tādēļ nosacījumi starp 
kreditoru un aizņēmēju būtu jānosaka 
rakstiskā līgumā vai ar notāra 

svītrots
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apliecinājumu, ja tā noteikts valsts tiesību 
aktos.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Lai aizsargātu darījumdarbības 
aizdevuma ņēmējus, ir lietderīgi 
nodrošināt, ka ir ieviesti nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka kreditori 
piešķir aizņēmējiem saprātīgu laika 
periodu maksājuma veikšanai nolūkā 
novērst šāda veida izpildi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Lai nodrošinātu, ka šis pret svītrots
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nodrošinājumu vērstas paātrinātas 
ārpustiesas izpildes mehānisms ir ātrs un 
efektīvs instruments, lai atgūtu vērtību no 
nodrošinājuma, līgumā, ar kuru 
nodrošinātais kreditors un 
darījumdarbības aizdevuma ņēmējs par to 
vienojas, būtu jāietver tieši izpildāms 
dokuments, kas ir klauzula līgumā, ar 
kuru pilnvaro veikt tiešu pret 
nodrošinājumu vērstu izpildi, izmantojot 
pret nodrošinājumu vērstas paātrinātas 
ārpustiesas izpildes mehānismu bez 
vajadzības iegūt izpildu dokumentu no 
tiesas.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Dalībvalstīs, kuras jau ir 
ieviesušas ārpustiesas izpildes procedūras, 
šādas procedūras ir savstarpēji saistītas ar 
valsts civiltiesību, komerctiesību, 
nekustamā īpašuma, maksātnespējas un 
publisko tiesību elementiem, un izpildes 
procedūras veids, ko var izmantot, ir 
atkarīgs no aktīva veida, kas sniegts kā 
nodrošinājums, un procedūras attiecībā 
uz nekustamajiem aktīviem bieži vien 
ietver stingrākus procesuālos elementus 
un minimālu tiesu iestāžu pārraudzību. 
Tādēļ dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
lemt par izpildes procedūras veidu, ko 
dara pieejamu nodrošinātajiem 

svītrots
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kreditoriem šīs pret nodrošinājumu 
vērstās paātrinātās ārpustiesas izpildes 
nolūkā: publiskā izsole vai privātā 
pārdošana, vai saskaņā ar dažu valstu 
tiesību aktiem – aktīvu atsavināšana.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Lai panāktu, ka nodrošinātais 
kreditors atgūst tikai to, kas tam pienākas 
no darījumdarbības aizdevuma ņēmēja 
saskaņā ar kredītlīgumu, dalībvalstīm 
būtu jāpanāk, ka nodrošinātajam 
kreditoram ir pienākums samaksāt 
darījumdarbības aizdevuma ņēmējam visu 
pozitīvo starpību starp nodrošinātā 
kredītlīguma neatmaksāto summu un 
ieņēmumiem no aktīva pārdošanas (pēc 
publiskās izsoles vai privātās pārdošanas) 
vai, atsavināšanas gadījumā, starp 
neatmaksāto summu un atsavināšanas 
nolūkā veiktās aktīva novērtēšanas 
vērtību. Ir lietderīgi, ka gadījumā, ja 
dalībvalsts sniedz iespēju realizēt 
nodrošinājumu atsavināšanas procesā, 
pozitīvajai starpībai, kas ir jāizmaksā 
aizņēmējam, vajadzētu būt starpībai starp 
nodrošinātā kredītlīguma neatmaksāto 
summu un aktīva novērtējumu. Ja ar 
šādas paātrinātas izpildes starpniecību 
atgūtā summa ir mazāka par nodrošinātā 
kredītlīguma neatmaksāto summu, 

svītrots
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dalībvalstīm nevajadzētu atturēt 
nodrošinātā kredītlīguma puses no 
nepārprotamas vienošanās, ka 
nodrošinājuma realizēšana, izmantojot 
pret nodrošinājumu vērstas paātrinātas 
ārpustiesas izpildes mehānismu, ir 
pietiekama, lai atmaksātu kredītu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
gadījumā, ja nodrošināto kredītlīgumu, 
kurā ir paredzēta šajā direktīvā noteiktā 
pret nodrošinājumi vērstā paātrinātā 
ārpustiesas izpilde, kreditors nodod 
trešajai personai, minētā trešā persona 
iegūtu tiesības izmantot pret 
nodrošinājumu vērsto paātrināto 
ārpustiesas izpildi saskaņā ar tiem pašiem 
noteikumiem, ko piemēro nodrošinātajam 
kreditoram.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).
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Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Lai nodrošinātu konsekvenci ar 
pirmsmaksātnespējas un maksātnespējas 
noteikumiem, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka gadījumā, ja attiecībā uz 
darījumdarbības aizdevuma ņēmēju tiek 
sākta preventīva pārstrukturēšana, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvā par preventīvu pārstrukturēšanu 
un otro iespēju34, nodrošinājuma 
realizācijai, izmantojot pret 
nodrošinājumu vērstas paātrinātas 
ārpustiesas izpildes procedūru, piemēro 
atsevišķu izpildes panākšanas darbību 
apturēšanu saskaņā ar piemērojamajiem 
valstu normatīvajiem aktiem, ar kuriem 
transponē minēto direktīvu. Attiecībā uz 
visām maksātnespējas procedūrām, kuras 
ir sāktas attiecībā uz darījumdarbības 
aizdevuma ņēmēju, nodrošinājuma 
realizācijai, izmantojot pret 
nodrošinājumu vērstas paātrinātas 
ārpustiesas izpildes procedūru, arī 
piemēro atsevišķu izpildes panākšanas 
darbību apturēšanu saskaņā ar 
piemērojamajiem valstu tiesību aktiem. 
Tas, vai nodrošinātajiem kreditoriem ir 
preferenciāla piekļuve nodrošinājumam 
saskaņā ar šo paātrināto mehānismu pat 
tad, ja ir sāktas maksātnespējas 
procedūras, ir valstu tiesību aktu ziņā.

svītrots

__________________
34 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par preventīvās 
pārstrukturēšanas regulējumu, otro 
iespēju un pārstrukturēšanas, 
maksātnespējas un saistību dzēšanas 
procedūru efektivitātes palielināšanas 
pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 
2012/30/ES, COM/2016/0723 final, 
22.11.2016.
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Ņemot vērā ierobežoto datu 
pieejamību par vairākām ārpustiesas 
procedūrām, kuras izmanto kredītiestādes, 
lai atgūtu vērtību no nodrošinājuma 
aizņēmēja saistību neizpildes gadījumā, 
valstu kompetentajām iestādēm, kuras 
uzrauga kredītiestādes, būtu jālūdz 
apkopot informācija par nodrošināto 
kredītlīgumu skaitu, kuru izpilde tiek 
panākta, izmantojot pret nodrošinājumu 
vērstas paātrinātas ārpustiesas izpildes 
procedūru, un par šādas izpildes 
termiņiem. Lai iegūtu labāku izpratni par 
to, cik efektīvs ir pret nodrošinājumu 
vērstas paātrinātas ārpustiesas izpildes 
mehānisms Savienībā, dalībvalstīm būtu 
Komisijai jāiesniedz gada statistikas dati 
par šiem jautājumiem, sākot no dienas, 
kas ir vienu gadu pēc šīs direktīvas 
piemērošanas dienas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).
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Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Gan Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 2016/67935, gan 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr. 45/200136 noteikumus piemēro 
personas datu apstrādei šīs direktīvas 
nolūkā. Jo īpaši, ja personas dati tiek 
apstrādāti šīs direktīvas nolūkos, būtu 
jāprecizē konkrēts mērķis, jāmin juridiskais 
pamats un jāievēro attiecīgās drošības 
prasības, kas minētas Regulā (ES) 
2016/679, un jāievēro tādi principi kā 
nepieciešamība, samērīgums, mērķa 
ierobežojums un samērīgs datu glabāšanas 
termiņš. Turklāt visās personas datu 
apstrādes sistēmās, kas tiek izstrādātas un 
izmantotas šīs direktīvas ietvaros, būtu 
jāiekļauj integrēta datu aizsardzība un datu 
aizsardzība pēc noklusējuma. Līdzīgi 
administratīvajai sadarbībai un savstarpējai 
palīdzībai starp dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm vajadzētu būt saderīgai ar 
noteikumiem par personas datu 
aizsardzību, kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (ES) Nr. 2016/679, un 
saskaņā ar valstu datu aizsardzības 
noteikumiem, ar ko īsteno Savienības 
tiesību aktus.

(54) Gan Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 2016/67935, gan 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2018/172536 noteikumus piemēro 
personas datu apstrādei šīs direktīvas 
nolūkā. Jo īpaši, ja personas dati tiek 
apstrādāti šīs direktīvas nolūkos, būtu 
jāprecizē konkrēts mērķis, jāmin juridiskais 
pamats un jāievēro attiecīgās drošības 
prasības, kas minētas Regulā (ES) 
2016/679, un jāievēro tādi principi kā 
nepieciešamība, samērīgums, mērķa 
ierobežojums, pārredzams un samērīgs 
datu glabāšanas termiņš. Turklāt visās 
personas datu apstrādes sistēmās, kas tiek 
izstrādātas un izmantotas šīs direktīvas 
ietvaros, būtu jāiekļauj integrēta datu 
aizsardzība un datu aizsardzība pēc 
noklusējuma. Līdzīgi administratīvajai 
sadarbībai un savstarpējai palīdzībai starp 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
vajadzētu būt saderīgai ar noteikumiem par 
personas datu aizsardzību, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) Nr. 2016/679, un saskaņā ar valstu 
datu aizsardzības noteikumiem, ar ko 
īsteno Savienības tiesību aktus.

__________________ __________________
35 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

35 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 
18. decembris) par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 

36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) 
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi Savienības iestādēs, 
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apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un 
par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 
12.1.2001., 1. lpp.).

struktūrās, birojos un aģentūrās un par 
šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu 
Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 
21.11.2018., 39. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
56.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56a) Ir notikusi apspriešanās ar 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, 
un tas 2019. gada 24. janvārī ir sniedzis 
atzinumu.

Or. en

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
56.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56b) Būs jāpārskata šīs direktīvas 
efektīva darbība, jo turpināsies 
ienākumus nenesošu aizdevumu iekšējā 
sekundārā tirgus izveide ar patērētāju 
augstu aizsardzības līmeni. Komisija ir 
labā situācijā, lai analizētu īpašas 
pārrobežu problēmas, ko atsevišķas 
dalībvalstis nespēj noteikt vai pienācīgi 
risināt, piemēram, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas risku, kāds varētu rasties 
saistībā ar kredītu apkalpošanas un 
kredītu pircēju darbībām, un sadarbību 
starp dažādu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm. Tādēļ ir atbilstīgi, ka savā šīs 
direktīvas pārskatā Komisija iekļauj arī 
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tādu nelikumīgi iegūtu līdzekļu un 
terorisma finansēšanas risku vispusīgu 
novērtējumu, kuri saistīti ar darbībām, ko 
veic kredītu apkalpotāji un kredītu pircēji, 
un administratīvu sadarbību starp 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) kreditora tiesību saskaņā ar 
ienākumus nenesošu kredītlīgumu vai 
paša kredītlīguma, kuru izdevusi 
kredītiestāde, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienībā, kredītu pircējiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) kredīta apkalpotājiem, kuri rīkojas 
kredīta pircēja vārdā attiecībā uz 
kreditora tiesībām, kas paredzētas 
ienākumus nenesošā kredītlīgumā, vai 
pašu ienākumus nenesošo kredītlīgumu 
saskaņā ar piemērojamajiem Savienības 
vai valsts tiesību aktiem, kuru izdevusi 
kredītiestāde, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) kreditora tiesību saskaņā ar 
ienākumus nenesošu kredītlīgumu vai 
paša ienākumus nenesoša kredītlīguma, 
kuru izdevusi kredītiestāde, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, kredīta 
pircējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
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izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Kas attiecas uz šīs direktīvas 
darbības jomā ietilpstošiem 
kredītlīgumiem, tā neietekmē ne 
līgumtiesību principus vai civiltiesību 
principus saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
attiecībā uz kreditora tiesību nodošanu 
atbilstīgi kredītlīgumam vai paša 
kredītlīguma nodošanu, ne arī patērētāju 
vai aizņēmēju aizsardzību saskaņā jo īpaši 
ar Direktīvu 2014/17/ES, Direktīvu 
2008/48/EK, Padomes Direktīvu 
93/13/EEK un valsts noteikumiem, ar 
kuriem to transponē, vai citiem 
atbilstīgiem Savienības tiesību aktiem un 
valsts tiesību aktiem patērētāju 
aizsardzības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) kreditora tiesību saskaņā ar 
kredītlīgumu vai paša kredītlīguma 
apkalpošanai, ko īsteno:

i) kredītiestāde, kura veic uzņēmējdarbību 
Savienībā;

ii) alternatīvo ieguldījumu fonda 
pārvaldnieks (AIFM), kas ir apstiprināts 
vai reģistrēts saskaņā ar Direktīvu 
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2011/61/ES, vai pārvaldīšanas sabiedrība 
vai ieguldījumu sabiedrība, kas 
apstiprināta saskaņā ar Direktīvu 
2009/65/EK, ar nosacījumu, ka 
ieguldījumu sabiedrība saskaņā ar minēto 
direktīvu nav norīkojusi pārvaldīšanas 
sabiedrību tā fonda vārdā, kuru tās 
pārvalda;
iii) iestāde, kas nav kredītiestāde, uz kuru 
attiecas dalībvalsts kompetentās iestādes 
uzraudzība saskaņā ar Direktīvas 
2008/48/EK 20. pantu vai Direktīvas 
2014/17/ES 35. pantu, veicot darbības 
attiecīgajā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tāda kredītlīguma apkalpošanai, ko 
nav izdevusi kredītiestāde, kura veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, vai tās 
meitasuzņēmumi, kuri veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, izņemot 
gadījumus, kad izdoto kredītlīgumu aizstāj 
ar šādas iestādes vai tās meitasuzņēmumu 
izdotu kredītlīgumu;

b) kreditora tiesību saskaņā ar 
kredītlīgumu vai paša kredītlīguma 
apkalpošanai, ko nav izdevusi 
kredītiestāde, kura veic uzņēmējdarbību 
Savienībā, izņemot gadījumus, kad 
kreditora tiesības saskaņā ar kredītlīgumu 
vai pašu kredītlīgumu aizstāj ar šādas 
iestādes izdotu kredītlīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kredītlīguma pirkšanai, ko īsteno 
kredītiestāde, kura veic uzņēmējdarbību 
Savienībā, vai tās meitasuzņēmumi, kuri 

c) kreditora tiesību saskaņā ar 
ienākumus nenesošu kredītlīgumu vai 
paša ienākumus nenesošā kredītlīguma 
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veic uzņēmējdarbību Savienībā; pirkšanai, ko īsteno kredītiestāde, kura veic 
uzņēmējdarbību Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) kreditora tiesību vai paša 
kredītlīguma nodošanai un apkalpošanai 
vērtspapīrošanas kontekstā.

Or. en

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

__________________
36a Eiropas Parlamenta un padomes 
Direktīva 98/5/EK (1998. gada 
16. februāris) par pasākumiem, lai 
atvieglotu advokāta profesijas pastāvīgu 
praktizēšanu dalībvalstī, kas nav tā 
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dalībvalsts, kurā iegūta kvalifikācija

Or. en

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

a) nodrošinātiem kredītlīgumiem, kas 
noslēgti starp kreditoriem un 
aizņēmējiem, kuri ir patērētāji, kā definēts 
Direktīvas 2008/48/EK 3. panta 
a) punktā;
b) nodrošinātiem kredītlīgumiem, kas 
noslēgti starp kreditoriem un 
darījumdarbības aizdevumu ņēmējiem, 
kuri ir bezpeļņas uzņēmumi;
c) nodrošinātiem kredītlīgumiem, kas 
noslēgti starp kreditoriem un 
darījumdarbības aizdevumu ņēmējiem un 
kas nodrošināti ar šādu kategoriju 
nodrošinājumu:
i) finanšu nodrošinājuma līgumi, kā 
definēts Direktīvas 2002/47/EK37 2. panta 
1. punkta a) apakšpunktā;
ii) mājokļa nekustamais īpašums, kas 
ir primārā rezidence darījumdarbības 
aizdevuma ņēmējam.
__________________
37 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/47/EK (2002. gada 6. 
jūnijs) par finanšu nodrošinājuma 
līgumiem (OV L 168, 27.6.2002., 43. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
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apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) “kreditors” ir kredītiestāde vai 
jebkura juridiskā persona, kas ir 
izsniegusi kredītu saskaņā ar savu amatu, 
nodarbošanos vai profesiju, vai arī kredīta 
pircējs;

2) "kreditors" ir kredītiestāde, kas ir 
izsniegusi kredītu, vai arī kredīta pircējs;

Or. en

Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3) "aizņēmējs" ir juridiska vai fiziska 
persona, kas ar kreditoru ir noslēgusi 
kredītlīgumu, tostarp tās likumīgs 
pārņēmējs vai cesionārs;

Or. en

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “darījumdarbības aizdevuma 
ņēmējs” ir juridiska vai fiziska persona, 
kas nav patērētājs un kas ar kreditoru ir 

svītrots
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noslēgusi kredītlīgumu;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) "kredīta apkalpošanas līgums" ir 
rakstisks līgums starp kreditoru un 
kredīta apkalpotāju par pakalpojumiem, 
kas kreditora vārdā jāsniedz kredīta 
apkalpotājam;

Or. en

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) “nodrošināts kredītlīgums” ir 
kredītlīgums, ko noslēgusi kredītiestāde 
vai cits uzņēmums, kurš ir pilnvarots 
izsniegt kredītu, un kas ir nodrošināts ar 
šādu nodrošinājumu:

svītrots

a) hipotēka, maksa, aizturējuma 
tiesības vai citas līdzvērtīgas 
nodrošinājuma tiesības, ko dalībvalstī 
parasti izmanto attiecībā uz 
nekustamajiem aktīviem;
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b) ķīla, maksa, aizturējuma tiesības 
vai citas līdzvērtīgas nodrošinājuma 
tiesības, ko dalībvalstī parasti izmanto 
attiecībā uz kustamajiem aktīviem;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).

Grozījums Nr. 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7) "kredīta pircējs" ir jebkura fiziska 
vai juridiska persona, kas nav kredītiestāde 
un kas pērk kreditora tiesības atbilstīgi 
ienākumus nenesošam kredītlīgumam vai 
pašu ienākumus nenesošo kredītlīgumu 
saskaņā ar savu amatu, nodarbošanos vai 
profesiju;

Or. en

Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7a) "kredīta apkalpotājs" ir juridiska 
persona, kas saskaņā ar savu 
nodarbošanos kreditora vai savā vārdā 
pārvalda un īsteno tiesības un 
pienākumus attiecībā uz kreditora 
tiesībām atbilstīgi ienākumus nenesošam 
kredītlīgumam vai pašu ienākumus 
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nenesošo kredītlīgumu un veic vismaz 
vienu no turpmāk minētajām darbībām:
i) saskaņā ar valsts tiesību aktiem no 
aizņēmēja iekasē vai atgūst pienākošos 
maksājumus saistībā ar kreditora tiesībām 
atbilstīgi kredītlīgumam vai pašu 
kredītlīgumu, ja tas nav "maksājumu 
pakalpojums", kā noteikts Direktīvas 
2015/2366 I pielikumā;
ii) saskaņā ar valsts tiesību aktos 
noteiktajām prasībām ar aizņēmējiem no 
jauna vienojas par kredītlīguma 
nosacījumiem un noteikumiem saistībā ar 
kreditora tiesībām atbilstīgi 
kredītlīgumam vai pašu kredītlīgumu, 
ievērojot kreditora sniegtos norādījumus, 
ja aizņēmēji nav "kredīta starpnieki", kā 
definēts Direktīvas 2014/17/ES 4. panta 
5. punktā vai Direktīvas 2008/48/EK 
3. panta f) punktā;
iii) administrē visas sūdzības saistībā ar 
kreditora tiesībām atbilstīgi 
kredītlīgumam vai pašu kredītlīgumu;
iv) informē aizņēmēju par jebkādām 
izmaiņām procentu likmēs, maksās vai 
maksājumos, kas jāmaksā saskaņā ar 
kreditora tiesībām atbilstīgi 
kredītlīgumam vai pašu kredītlīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) “piederības dalībvalsts” ir 
dalībvalsts, kurā kredīta apkalpotājam ir 
domicils vai kurā tas veic uzņēmējdarbību;

9) "piederības dalībvalsts" attiecībā uz 
kredīta apkalpotāju ir dalībvalsts, kurā ir 
tā juridiskā adrese, vai, ja saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem tam 
nav juridiskās adreses, tā ir dalībvalsts, 
kurā atrodas tā galvenais birojs, vai 
attiecībā uz kredīta pircēju tā ir 
dalībvalsts, kurā kredīta pircējam ir 
domicils vai kurā tas veic uzņēmējdarbību;

Or. en
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Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) “uzņēmēja dalībvalsts” ir 
dalībvalsts, kura nav piederības dalībvalsts 
un kurā kredīta apkalpotājs ir izveidojis 
filiāli, iecēlis pārstāvi vai sniedz 
pakalpojumus;

10) "uzņēmēja dalībvalsts" ir 
dalībvalsts, kura nav piederības dalībvalsts 
un kurā kredīta apkalpotājs ir izveidojis 
filiāli, iecēlis 10. pantā minēto 
kredītpakalpojumu sniedzēju vai kurā 
aizņēmējam ir domicils vai kurā tas veic 
uzņēmējdarbību kredītlīguma noslēgšanas 
brīdī;

Or. en

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) “patērētājs” ir patērētājs, kā 
definēts Direktīvas 2008/48/EK 3. panta 
a) punktā.

11) "patērētājs" ir fiziska persona, kura 
kredītlīgumos, uz ko attiecas šī direktīva, 
darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar šīs 
personas amatu, nodarbošanos vai 
profesiju.

Or. en

Grozījums Nr. 74

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11a) “ienākumus nenesošs 
kredītlīgums” ir kredītprasība, kas atbilst 
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 
Nr. 680/201438a V pielikuma 2. daļas 
213. punktā noteiktajiem kritērijiem, lai to 
uzskatītu par ienākumus nenesošu riska 
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darījumu.

________________
38a Komisijas Īstenošanas regula (ES) 
Nr. 680/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar 
ko nosaka īstenošanas tehniskos 
standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem 
uzraudzības pārskatiem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 76

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieteikuma iesniedzējs ir 
Savienības pilsonis vai juridiska persona, 
kā minēts Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 54. pantā;

a) pieteikuma iesniedzējs ir juridiska 
persona, kā minēts Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 54. pantā, un tā 
juridiskā adrese, vai, ja saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem tam nav 
juridiskās adreses, tā galvenais birojs 
atrodas dalībvalstī, kurā tas iesniedzis 
pieteikumu atļaujas saņemšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 77

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 78

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) personām, kurām ir būtiska 
līdzdalība pieteikuma iesniedzējā tādā 
nozīmē, kā noteikts Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 
36. apakšpunktā, ir pietiekami laba 
reputācija, atbilstot šā punkta 
b) apakšpunkta i) un ii) punktā 
noteiktajām prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 79

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pieteikuma iesniedzējam ir 
pienācīga pārvaldības kārtība un iekšējās 
kontroles mehānismi, kas garantē 
aizņēmēju tiesību ievērošanu un atbilstību 
personas datu aizsardzības noteikumiem 
saskaņā ar tiesību aktiem, kas reglamentē 
kredītlīgumu;

c) pieteikuma iesniedzējam ir 
pienācīga pārvaldības kārtība un iekšējās 
kontroles mehānismi, kas garantē 
aizņēmēju tiesību ievērošanu un atbilstību 
tiesību aktiem, kas reglamentē kreditora 
tiesības atbilstīgi kredītlīgumam vai 
kredītlīgumu pašu saskaņā ar Regulu (ES) 
2016/679;

Or. en

Grozījums Nr. 80

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pieteikuma iesniedzējs piemēro 
atbilstošu politiku, kas nodrošina taisnīgu 
un apzinīgu attieksmi pret aizņēmējiem, 

d) pieteikuma iesniedzējs piemēro 
atbilstošu politiku, kas nodrošina atbilstību 
patērētāju aizsardzības noteikumiem un 
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tostarp ņemot vērā viņu finansiālo situāciju 
un, attiecīgā gadījumā, vajadzību šādus 
aizņēmējus informēt par konsultācijām 
parādu vai sociālo pakalpojumu jomā;

pārredzamību attiecībā uz taisnīgu un 
apzinīgu attieksmi pret aizņēmējiem, 
tostarp ņemot vērā viņu finansiālo situāciju 
un, attiecīgā gadījumā, vajadzību šādus 
aizņēmējus informēt par konsultācijām 
parādu vai sociālo pakalpojumu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 81

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 82

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 83

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ec) pieteikuma iesniedzēja rīcībā ir 
pietiekams sākotnējais kapitāls;

Or. en

Grozījums Nr. 84

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 85

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 86

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a EBI izdod pamatnostādnes, lai 
precizētu 1. punkta ec) un 
ed) apakšpunktā minētos nosacījumus un 
šā panta 1. punkta ee) apakšpunktā 
minētās minimālās prasības.
Šīs pamatnostādnes pielāgo saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 87

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a EBI, pēc apspriešanās ar visām 
ieinteresētajām personām un atspoguļojot 
visas iesaistītās intereses, izdod 
pamatnostādnes saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 16. pantu par šā panta 
1. punkta b) apakšpunkta iii) punktā 
minētajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 88

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

a) pieteikuma iesniedzēja juridiskā 
statusa un tā dibināšanas dokumenta 
apliecinājums, ja piemērojams;

a) pieteikuma iesniedzēja juridiskā 
statusa apliecinājums un iekļaušanas akta 
un uzņēmuma nolikuma kopija;

Or. en

Grozījums Nr. 89

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) informācija par to pieprasījuma 
iesniedzēja vadības vai pārvaldes 
struktūras locekļu identitāti, kam ir būtiska 
līdzdalība Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 
36. apakšpunkta nozīmē;

c) informācija par to pieprasījuma 
iesniedzēja vadības vai pārvaldes 
struktūras locekļu un personu identitāti, 
kam ir būtiska līdzdalība Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 
36. apakšpunkta nozīmē;

Or. en

Grozījums Nr. 90

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pierādījumi par to, ka pieteikuma 
iesniedzējs un šā panta c) apakšpunktā 
minētās personas atbilst 5. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā paredzētajiem 
nosacījumiem;

d) pierādījumi par to, ka pieteikuma 
iesniedzējs atbilst 5. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā paredzētajiem 
nosacījumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 91

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) pierādījumi par to, ka šā punkta 
c) apakšpunktā minētās personas atbilst 
5. panta 1. punkta ba) apakšpunktā 
paredzētajiem nosacījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 92

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) pierādījumi par 5. panta 1. punkta 
eb) apakšpunktā minētajām procedūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 93

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 
20 darbdienu laikā pēc atļaujas pieteikuma 
saņemšanas novērtē, vai minētais 
pieteikums ir pilnīgs. Ja pieteikums tiek 
atzīts par nepilnīgu, kompetentās iestādes 
nosaka termiņu, līdz kuram pieteikuma 
iesniedzējam ir jāsniedz papildu 
informācija, un paziņo pieteikuma 
iesniedzējam, kad tās pieteikumu uzskata 
par pilnīgu.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 
30 dienu laikā pēc atļaujas pieteikuma 
saņemšanas novērtē, vai minētais 
pieteikums ir pilnīgs.
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Or. en

Grozījums Nr. 94

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 
30 darbdienu laikā pēc pilnīga pieteikuma 
saņemšanas izvērtē, vai pieteikuma 
iesniedzējs atbilst valsts noteikumiem, ar 
kuriem transponē šo direktīvu. 
Kompetentās iestādes minētā novērtējuma 
beigās pieņem pilnībā pamatotu lēmumu, 
ar ko piešķir vai atsaka atļauju un par ko 
pieteikuma iesniedzējam paziņo piecu 
darbdienu laikā.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 90 dienu 
laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas 
vai ja pieteikums tiek uzskatīts par 
nepilnīgu nepieciešamās informācijas 
ziņā piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes pieteikuma iesniedzējam paziņo, 
vai atļauja tiek piešķirta vai atteikta, un 
vajadzības gadījumā norāda atteikuma 
iemeslus.

Or. en

Grozījums Nr. 95

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka 
pieteikuma iesniedzējam ir tiesības uz 
pārsūdzību tiesā, ja piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes nolemj noraidīt 
atļaujas pieteikumu saskaņā ar 5. panta 
2. punktu vai ja kompetentās iestādes sešu 
mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma 
iesniegšanas attiecībā uz atļaujas 
pieteikumu nav pieņēmušas lēmumu.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka 
pieteikuma iesniedzējam ir tiesības uz 
pārsūdzību tiesā, ja piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes nolemj noraidīt 
atļaujas pieteikumu saskaņā ar 5. panta 
2. punktu vai ja kompetentās iestādes šā 
panta 4. punktā noteiktajā termiņā nav 
pieņēmušas lēmumu attiecībā uz 
pieteikumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 96

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 97

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vairs neatbilst 5. panta 1. punkta 
nosacījumiem;

(Neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 98

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) ir nopietni pārkāpis piemērojamos 
noteikumus, tostarp valsts tiesību aktu 
noteikumus, ar kuriem transponē šo 
direktīvu, vai citus patērētāju aizsardzības 
noteikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 99

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentās iestādes izveido un uztur 
vismaz sarakstu, vai, ja tas tiek uzskatīts 
par atbilstīgāku, valsts reģistru ar visiem 
atļauju saņēmušajiem kredītu 
apkalpotājiem, kuriem ļauts sniegt 
pakalpojumus to teritorijā, tostarp ar 
kredītu apkalpotājiem, kas sniedz 
pakalpojumus saskaņā ar 11. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 100

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Reģistru dara publiski pieejamu 
tiešsaistē un regulāri atjaunina.

2. Sarakstu vai reģistru dara publiski 
pieejamu tiešsaistē kompetento iestāžu 
tīmekļa vietnēs un regulāri atjaunina.

Or. en

Grozījums Nr. 101

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja atļauja tiek atsaukta, 
kompetentās iestādes nekavējoties 
atjaunina informāciju reģistrā.

3. Ja atļauja tiek atsaukta, 
kompetentās iestādes nekavējoties 
atjaunina informāciju sarakstā vai reģistrā.

Or. en
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Grozījums Nr. 102

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
apkalpotājs savus pakalpojumus saistībā ar 
kredītlīguma pārvaldību un izpildi sniedz, 
pamatojoties uz rakstisku līgumu ar 
kreditoru.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, ja 
kredīta pircējs pats neveic kredīta 
apkalpošanas darbības, kredīta 
apkalpotājs, kas iecelts saskaņā ar 
15. panta 1. punktu, savus pakalpojumus 
saistībā ar kreditora tiesību atbilstīgi 
kredītlīgumam vai paša kredītlīguma 
pārvaldību un izpildi sniedz, pamatojoties 
uz kredīta apkalpošanas līgumu ar 
kreditoru.

Or. en

Grozījums Nr. 103

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 1. punktā minētajā līgumā paredz: 2. Kredīta apkalpošanas līgumā 
paredz:

Or. en

Grozījums Nr. 104

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 105

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 106

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var pieprasīt, lai 
kredīta apkalpošanas līgumā būtu 
nodrošināta arī prasība, saskaņā ar kuru 
kredīta apkalpotājs informē kreditoru, 
pirms tas nodod ārpakalpojumā jebkādu 
savu darbību kā kredīta apkalpotājs.

Or. en

Grozījums Nr. 107

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
apkalpotājs vismaz piecus gadus pēc 
datuma, kad 1. punktā minētais līgums 
tiek izbeigts, vai likumā noteikto 
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ierobežojuma periodu, kas piemērojams 
piederības dalībvalstī, taču ne ilgāk kā 
10 gadus, saglabā un uztur šādus ierakstus:

Or. en

Grozījums Nr. 108

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visu saraksti ar kreditoru un 
aizņēmēju;

a) atbilstīgo saraksti ar kreditoru un 
aizņēmēju saskaņā ar piemērojamajos 
valsts tiesību aktos paredzētajiem 
nosacījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 109

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) visus norādījumus, kas no kreditora 
saņemti attiecībā uz katru kredītlīgumu, 
kuru tas pārvalda un īsteno minētā 
kreditora vārdā.

b) atbilstīgos norādījumus, kas no 
kreditora saņemti attiecībā uz katrām 
kreditora tiesībām atbilstīgi 
kredītlīgumam vai pašu kredītlīgumu, kuru 
tas pārvalda un īsteno minētā kreditora 
vārdā saskaņā ar piemērojamajos valsts 
tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 110

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kredīta apkalpošanas līgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 111

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
trešā persona sniedz kredīta apkalpotājam 
pakalpojumus, kas saistīti ar jebkuru no 
3. panta 9. punktā minētajām darbībām 
("kredītpakalpojumu sniedzējs"), kredīta 
apkalpotājs saglabā pilnu atbildību par 
atbilstību visiem pienākumiem, kas 
paredzēti valsts noteikumos, ar kuriem 
transponē šo direktīvu.

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

Or. en

Grozījums Nr. 112

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kredīta apkalpotājs un 
kredītpakalpojumu sniedzējs noslēdz 
rakstisku ārpakalpojumu līgumu, saskaņā 
ar kuru kredītpakalpojumu sniedzējam ir 
pienākums ievērot attiecīgos Savienības 
vai valsts tiesību aktus, ko piemēro 
kredītlīgumam;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 113

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) šajā direktīvā noteiktos kredītu 
apkalpotāju pienākumus nevar deleģēt;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 114

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kredīta apkalpotāja līgumiskās 
attiecības un pienākumi attiecībā uz tā 
klientiem netiek mainīti;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 115

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 5. panta 1. punktā izklāstītie 
kredīta apkalpotāja atļaujas nosacījumi 
netiek ietekmēti;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 116

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tas, ka ārpakalpojumiem tiek 
izmantots kredītpakalpojumu sniedzējs, 
neliedz kredīta apkalpotāja 
kompetentajām iestādēm veikt uzraudzību 
saskaņā ar 12. un 20. pantu;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 117

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) kredīta apkalpotājam ir tieša 
piekļuve visai būtiskajai informācijai par 
kredītpakalpojumu sniedzējam 
ārpakalpojumā nodotajiem 
pakalpojumiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 118

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) kredīta apkalpotājs saglabā 
speciālās zināšanas un resursus, lai pēc 
ārpakalpojuma līguma beigām spētu veikt 
ārpakalpojumā nodotās darbības.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 119

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 120

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
apkalpotājs vismaz piecus gadus pēc 
datuma, kad 1. punktā minētais līgums 
tiek izbeigts, vai likumā noteikto 
ierobežojuma periodu, kas piemērojams 
dalībvalstī, taču ne ilgāk kā 10 gadus, 
saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti 
piemērojamajos valsts tiesību aktos un 
līgumā par nodošanu ārpakalpojumā, 
saglabā un uztur ierakstus par 
atbilstīgajiem norādījumiem, kas sniegti 
kredītpakalpojumu sniedzējam.

Or. en

Grozījums Nr. 121

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
apkalpotājs un kredītpakalpojumu 
sniedzējs 2. punktā minēto informāciju pēc 
pieprasījuma dara pieejamu kompetentajām 
iestādēm.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
apkalpotājs un kredītpakalpojumu 
sniedzējs 2.a punktā minēto informāciju 
pēc pieprasījuma dara pieejamu 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 122

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
apkalpotājs, kas piederības dalībvalstī ir 
saņēmis atļauju saskaņā ar 5. pantu, ir 
tiesīgs Savienībā sniegt pakalpojumus, uz 
ko attiecas minētā atļauja, neskarot 
ierobežojumus un prasības, kas noteiktas 
uzņēmēju dalībvalstu valsts tiesību aktos 
saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 123

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) ja piemērojams — 
kredītpakalpojumu sniedzēja uzņēmējā 
dalībvalstī identitāte un adrese;

Or. en

Grozījums Nr. 124

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vajadzības gadījumā — informācija 
par pasākumiem, kas veikti, lai pielāgotu 
iekšējās procedūras, pārvaldības kārtību un 
iekšējās kontroles mehānismus nolūkā 
nodrošināt atbilstību tiesību aktiem, kurus 
piemēro kredītlīgumam.

e) vajadzības gadījumā — informācija 
par pasākumiem, kas veikti, lai pielāgotu 
iekšējās procedūras, pārvaldības kārtību un 
iekšējās kontroles mehānismus nolūkā 
nodrošināt atbilstību tiesību aktiem, kurus 
piemēro kreditora tiesībām saskaņā ar 
kredītlīgumu vai pašam kredītlīgumam.

Or. en
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Grozījums Nr. 125

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes 30 darbdienu laikā pēc 2. punktā 
norādītās informācijas saņemšanas minēto 
informāciju paziņo uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, kuras 
nekavējoties apstiprina tās saņemšanu. Pēc 
tam piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes informē kredīta apkalpotāju par 
šādu saņemšanas apstiprinājumu.

3. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes 30 darbdienu laikā pēc visas 
2. punktā norādītās informācijas 
saņemšanas minēto informāciju paziņo 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kuras nekavējoties apstiprina tās 
saņemšanu. Pēc tam piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes informē kredīta 
apkalpotāju par šādu saņemšanas 
apstiprinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 126

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc tam, 
kad piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes ir paziņojušas 2. punktā norādīto 
informāciju, kredīta apkalpotājs var sākt 
sniegt pakalpojumus uzņēmējā dalībvalstī, 
sākot ar agrāko no turpmāk minētajiem 
notikumiem:

5. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
apkalpotājs var sākt sniegt pakalpojumus 
uzņēmējā dalībvalstī, sākot ar agrāko no 
turpmāk minētajiem notikumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 127

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja nav saņemts a) apakšpunktā 
minētais paziņojums — pēc tam, kad ir 

b) ja nav saņemts a) apakšpunktā 
minētais paziņojums — pēc tam, kad ir 
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pagājuši divi mēneši no 3. punktā minētās 
informācijas paziņošanas.

pagājuši divi mēneši no visas 2. punktā 
minētās informācijas iesniegšanas 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai 
iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 128

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
apkalpotājs, izmantojot 3.–5. punktā 
norādīto procedūru, informē piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes par 
izmaiņām, kas seko pēc atbilstīgi 
3. punktam paziņotās informācijas 
saņemšanas.

6. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
apkalpotājs, izmantojot 2.–5. punktā 
norādīto procedūru, informē piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes par 
izmaiņām, kas seko pēc atbilstīgi 
2. punktam paziņotās informācijas 
saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 129

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 130

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 131

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 132

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Gadījumā, ja uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes nolemj piederības 
dalībvalsts kompetento iestāžu vārdā veikt 
pārbaudes uz vietas, tās nekavējoties 
informē piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes par minēto pārbaužu rezultātiem.

(Neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 133

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 134

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 10. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai 
iestādei, kas sniegusi pierādījumus, ne 
vēlāk kā divu mēnešu laikā no 8. punktā 
minētā lūguma saņemšanas sniedz sīku 
informāciju par visām administratīvajām 
vai cita veida procedūrām, kas sāktas 
attiecībā uz uzņēmējas dalībvalsts 
sniegtajiem pierādījumiem, vai par visām 
sankcijām vai sodiem un korektīvajiem 
pasākumiem, kuri veikti attiecībā pret 
kredīta apkalpotājiem, vai par pamatotu 
lēmumu par to, kāpēc nav veikti nekādi 
pasākumi. Ja ir sākta procedūra, piederības 
dalībvalsts kompetentās iestādes regulāri 
informē uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes par tās statusu.

10. Dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai 
iestādei, kas sniegusi pierādījumus, ne 
vēlāk kā divu mēnešu laikā no 8. punktā 
minētā lūguma saņemšanas sniedz sīku 
informāciju par visām administratīvajām 
vai cita veida procedūrām, kas sāktas 
attiecībā uz uzņēmējas dalībvalsts 
sniegtajiem pierādījumiem, vai par visiem 
sodiem un korektīvajiem pasākumiem, kuri 
veikti attiecībā pret kredīta apkalpotājiem, 
vai par pamatotu lēmumu par to, kāpēc nav 
veikti nekādi pasākumi. Ja ir sākta 
procedūra, piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes regulāri informē 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes 
par tās statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 135

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 136

Direktīvas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesības uz informāciju par kredītlīgumu Tiesības uz informāciju par kreditora 
tiesībām atbilstīgi ienākumus nenesošam 
kredītlīgumam vai par pašu ienākumus 
nenesošu kredītlīgumu

Or. en

Grozījums Nr. 137

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 138

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis pieprasa, lai 
kredītiestādes, kas kredītlīgumu kreditora 
tiesības atbilstīgi ienākumus nenesošam 
kredītlīgumam vai pašu ienākumus 
nenesošo kredītlīgumu nodod kredīta 
pircējam, saskaņā ar šīs direktīvas 
20. panta 3. punktu un Direktīvas 
2013/36/ES 4. pantu39 reizi ceturksnī 
izraudzītās kompetentās iestādes attiecībā 
uz katru nodošanu informē par kredīta 
pircēja juridiskās vienības identifikatoru 
(LEI), vai, ja šāds identifikators neeksistē, 
par:
i) informāciju par kredīta pircēja vai to 
pircēja vadības vai pārvaldes struktūras 
locekļu un personu identitāti, kam ir 
būtiska līdzdalība pircējā Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 
36. apakšpunkta nozīmē; kā arī
ii) pircēja adresi.
Papildus kredītiestāde informē vismaz par 
šādiem aspektiem:

__________________ __________________
39 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 
26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu 

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

darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu 
brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, 
ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ 
Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK 
(OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 139

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aktīva veids, ar ko tiek nodrošināts 
kredītlīgums, iekļaujot informāciju par to, 
vai tas ir kredītlīgums, kurš noslēgts ar 
patērētājiem;

a) nodoto kreditora tiesību atbilstīgi 
ienākumus nenesošam kredītlīgumam vai 
ienākumus nenesošu kredītlīgumu 
neatmaksātā atlikuma apkopojums;

Or. en

Grozījums Nr. 140

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kredītlīguma vērtība; b) nodoto kreditora tiesību atbilstīgi 
ienākumus nenesošam kredītlīgumam vai 
ienākumus nenesošu kredītlīgumu skaits 
un apmērs;

Or. en

Grozījums Nr. 141

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) aizņēmēja un kredīta pircēja, un 
attiecīgā gadījumā tā pārstāvja, kas 
izraudzīts saskaņā ar 17. pantu, identitāte 
un adrese.

c) tas, vai nodošana ietver kreditora 
tiesības atbilstīgi ienākumus nenesošiem 
kredītlīgumiem vai ienākumus nenesošus 
kredītlīgumus, kas noslēgti ar 
patērētājiem, un attiecīgā gadījumā aktīvu 
veids, ar ko tie tiek nodrošināti.

Or. en

Grozījums Nr. 142

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā norādītās 
kompetentās iestādes minētajā punktā 
norādīto informāciju un jebkuru citu 
informāciju, ko tās varētu uzskatīt par 
nepieciešamu, lai veiktu savus uzdevumus 
saskaņā ar šo direktīvu, nekavējoties 
paziņo tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kurā kredīta pircējs vai tā 
pārstāvis, kas izraudzīts saskaņā ar 
17. pantu, veic uzņēmējdarbību vai kurā 
aizņēmējs veic uzņēmējdarbību vai rezidē.

3. Kompetentās iestādes, kas 
izraudzītas saskaņā ar 20. panta 
3. punktu, minētajā punktā norādīto 
informāciju un jebkuru citu informāciju, ko 
tās varētu uzskatīt par nepieciešamu, lai 
veiktu savus uzdevumus saskaņā ar šo 
direktīvu, nekavējoties paziņo kredīta 
pircēja izcelsmes dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 143

Direktīvas priekšlikums
14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehniskie standarti ieņēmumus nenesošo 
aizdevumu datiem

Tehniskie standarti datu formātiem

Or. en



PR\1193984LV.docx 85/110 PE644.827v01-00

LV

Grozījums Nr. 144

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 145

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. EBI līdz [divpadsmit mēnešu laikā 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] iesniedz 
šo īstenošanas tehnisko standartu projektus 
Komisijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 146

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
pircējs norāda vienību, kas minēta 
2. panta 4. punkta a) apakšpunkta i) un 
iii) punktā, vai kredīta apkalpotāju, lai 
veiktu kredīta apkalpošanas darbības 
attiecībā uz ienākumus nenesošiem 
kredītlīgumiem vai kreditora tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 147

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
pircējam nepiemēro nekādas papildu 
administratīvas prasības par kreditora 
tiesību atbilstīgi ienākumus nenesošam 
kredītlīgumam vai pašu kredītlīgumu 
iegādi kā tikai tās, kas paredzētas valsts 
pasākumos, ar kuriem transponē šo 
direktīvu, patērētāju aizsardzības tiesību 
aktos vai reglamentējošajās līgumtiesībās. 
Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstīgie 
Savienības un valsts tiesību akti attiecībā 
jo īpaši uz līgumu izpildi, patērētāju 
aizsardzību, aizņēmēju tiesībām un 
krimināltiesībām tiek piemēroti kredīta 
pircējam arī pēc kreditora tiesību atbilstīgi 
kredītlīgumam vai paša kredītlīguma 
nodošanas kredīta pircējam. Kreditora 
tiesību atbilstīgi kredītlīgumam vai paša 
kredītlīguma nodošana kredīta pircējam 
neietekmē aizsardzības līmeni, kas 
patērētājiem un citiem aizņēmējiem 
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paredzēts Savienības vai valsts tiesību 
aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 148

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 149

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
tiesību aktus, kuru darbības joma ir 
plašāka par direktīvas darbības jomu, vai 
papildu prasību piemērošanu kredīta 
pircējiem, kuriem nav licences saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvu 
2013/36/ES.

Or. en

Grozījums Nr. 150

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Dalībvalstis var atļaut kredīta 
pircējiem iesaistīt fiziskas personas 
iegādāto kredītu apkalpošanā. Uz šīm 
fiziskajām personām attiecas valsts 
regulējuma un uzraudzības režīms, bet 
neattiecas brīvība sniegt pakalpojumus 
citā dalībvalstī saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 151

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants svītrots
Kredītu apkalpotāju, kredītiestāžu vai to 

meitasuzņēmumu izmantošana
1. Dalībvalstis pieprasa kredīta 
pircējam vai attiecīgā gadījumā tā 
pārstāvim, kas izraudzīts saskaņā ar 
17. pantu, informēt kompetentās iestādes 
dalībvalstī, kurā kredīta pircējam vai tā 
pārstāvim ir domicils vai kurā tie veic 
uzņēmējdarbību, par kredītiestādes, tās 
meitasuzņēmuma vai kredīta apkalpotāja, 
kurus tās ir piesaistījušas kredīta 
apkalpošanas darbību veikšanai attiecībā 
uz nodoto kredītlīgumu, identitāti un 
adresi.
2. Ja kredīta pircējs vai pārstāvis, kas 
izraudzīts saskaņā ar 17. pantu, piesaista 
citu kredītiestādi vai meitasuzņēmumu, lai 
apkalpotu kredītu, vai piesaista citu 
kredīta apkalpotāju, tas vismaz divas 
nedēļas pirms minētajām izmaiņām par to 
paziņo 1. punktā minētajām 
kompetentajām iestādēm un norāda 
jaunās kredītiestādes, tās 
meitasuzņēmuma vai kredīta apkalpotāja, 
kas ir iesaistījušies kredīta apkalpošanas 
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darbību veikšanā attiecībā uz nodoto 
kredītlīgumu, identitāti un adresi.
3. Dalībvalstis pieprasa, lai 
kompetentās iestādes dalībvalstī, kurā 
kredītu pircējam vai attiecīgā gadījumā tā 
pārstāvim, kas izraudzīts saskaņā ar 
17. pantu, ir domicils vai kurā tas veic 
uzņēmējdarbību, kompetentajām 
iestādēm, kas ir atbildīgas par 
kredītiestādes, tās meitasuzņēmuma vai 
1. un 2. punktā minētā kredīta 
apkalpotāja uzraudzību, bez liekas 
kavēšanās nosūtītu saskaņā ar 13. panta 
3. punktu saņemto informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 152

Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants svītrots
Kredītu pircēju, kas neveic 

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

Grozījums Nr. 153

Direktīvas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
Kredītu pircēji, kas tieši izpilda 

kredītlīgumu
1. Dalībvalstis nodrošina, ka kredīta 
pircējs vai attiecīgā gadījumā tā pārstāvis, 
kas izraudzīts saskaņā ar 17. pantu, 
paziņo tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kurā kredīta pircējam vai 
attiecīgā gadījumā tā pārstāvim ir 
domicils vai kurā tas veic 
uzņēmējdarbību, ka tas plāno tieši izpildīt 
kredītlīgumu, un sniedz šādu informāciju:
a) aktīva veids, ar ko tiek nodrošināts 
kredītlīgums, iekļaujot informāciju par to, 
vai tas ir kredītlīgums, kas noslēgts ar 
patērētājiem;
b) kredītlīguma vērtība;
c) aizņēmēja un kredīta pircēja vai tā 
pārstāvja, kas izraudzīts saskaņā ar 
17. pantu, identitāte un adrese.
2. Dalībvalstis pieprasa, lai 1. punktā 
minētās kompetentās iestādes saskaņā ar 
1. punktu saņemto informāciju bez liekas 
kavēšanās nosūtītu tās dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, kurā aizņēmējs 
veic uzņēmējdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 154

Direktīvas priekšlikums
19. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kredīta pircēja nodots kredītlīgums Kredīta pircēja nodotas kreditora tiesības 
saskaņā ar ienākumus nenesošu 
kredītlīgumu vai pats ienākumus nenesošs 
kredītlīgums un paziņošana 
kompetentajai iestādei

Or. en

Grozījums Nr. 155

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai kredīta 
pircējs vai attiecīgā gadījumā tā pārstāvis, 
kas izraudzīts saskaņā ar 17. pantu un kas 
nodod kredītlīgumu citam kredīta 
pircējam, informētu 18. panta 1. punktā 
norādītās kompetentās iestādes par jaunā 
kredīta pircēja un attiecīgā gadījumā tā 
pārstāvja, kas izraudzīts saskaņā ar 
17. pantu, identitāti un adresi.

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

Or. en

Grozījums Nr. 156

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā 
minētās kompetentās iestādes saskaņā ar 
13. panta 3. punktu saņemto informāciju 
bez liekas kavēšanās nosūta tās dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, kurā jaunajam 
kredīta pircējam un attiecīgā gadījumā tā 
pārstāvim ir domicils vai kurā tie veic 
uzņēmējdarbību.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā 
minētās kompetentās iestādes saņemto 
informāciju bez liekas kavēšanās nosūta tās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā 
jaunajam kredīta pircējam ir domicils vai 
kurā tas veic uzņēmējdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 157

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts, kurā kredīta pircējam 
vai attiecīgā gadījumā tā pārstāvim, kas 
izraudzīts saskaņā ar 17. pantu, ir 
domicils vai kurā tās veic 
uzņēmējdarbību, nodrošina, ka 1. punktā 
minētās kompetentās iestādes ir atbildīgas 
par 15.–19. pantā noteikto pienākumu 
uzraudzību attiecībā uz kredītu pircējiem 
vai attiecīgā gadījumā to pārstāvjiem, kuri 

svītrots
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izraudzīti saskaņā ar 17. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 158

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja dalībvalstis izraugās vairāk nekā 
vienu kompetento iestādi saskaņā ar 
3. punktu, tās nosaka to attiecīgos 
uzdevumus.

4. Ja dalībvalstis izraugās vairāk nekā 
vienu kompetento iestādi saskaņā ar 
3. punktu, tās nosaka to attiecīgos 
uzdevumus un izraugās vienu no tām kā 
vienotu kontaktpunktu visai 
nepieciešamajai apmaiņai un 
mijiedarbībai ar piederības vai uzņēmēju 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 159

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kompetentās iestādes arī 
pārbauda, vai 5. pantā noteiktās prasības 
joprojām tiek pildītas, vai, ja tām ir 
pamatotas aizdomas, ka notiek vai ir 
notikusi vai mēģināts veikt nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma 
finansēšanu vai ja saistībā ar minēto 
iestādi pastāv šāds paaugstināts risks.

Or. en
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Grozījums Nr. 160

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 161

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pilnvaras noteikt administratīvās 
sankcijas vai sodus un korektīvos 
pasākumus saskaņā ar noteikumiem, ar 
kuriem transponē 22. pantu;

d) pilnvaras noteikt administratīvos 
sodus un korektīvos pasākumus saskaņā ar 
noteikumiem, ar kuriem transponē 
22. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 162

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 163

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 164

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 165

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ed) pilnvaras pieprasīt papilu 
informāciju par kreditora tiesību atbilstīgi 
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ienākumus nenesošam kredītlīgumam vai 
pašu ienākumus nenesošo kredītlīgumu 
nodošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 166

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes, piemērojot uz riskiem balstītu 
pieeju, izvērtē to, kā kredīta apkalpotājs 
īsteno 5. panta 1. punkta c), d), e) un 
eb) apakšpunktā noteiktās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 167

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes regulāri un vismaz vienreiz gadā 
informē uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes par 2. punktā minētās izvērtēšanas 
rezultātiem, iekļaujot sīkas ziņas par 
visiem administratīvajiem sodiem vai 
korektīvajiem pasākumiem, kas īstenoti.

4. Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes informē uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes par 2. punktā minētās 
izvērtēšanas rezultātiem, iekļaujot sīkas 
ziņas par visiem administratīvajiem sodiem 
vai korektīvajiem pasākumiem, kas 
īstenoti.

Or. en

Grozījums Nr. 168

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentā iestāde 
var pieprasīt, lai kredīta apkalpotājs, 
kredītpakalpojumu sniedzējs vai kredīta 
pircējs, vai tā pārstāvis, kas izraudzīts 
saskaņā ar 17. pantu, ja tie neatbilst valsts 
noteikumiem, ar kuriem transponē šo 
direktīvu, agrīnā posmā veiktu 
nepieciešamās darbības vai pasākumus, lai 
ievērotu minētos noteikumus.

6. Dalībvalstis nodrošina, ka 
piederības dalībvalsts kompetentā iestāde 
var pieprasīt, lai kredīta apkalpotājs, 
kredītpakalpojumu sniedzējs vai kredīta 
pircējs, ja tie neatbilst valsts noteikumiem, 
ar kuriem transponē šo direktīvu, agrīnā 
posmā veiktu nepieciešamās darbības vai 
pasākumus, lai ievērotu minētos 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 169

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 170

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kredīta apkalpotājs nav noslēdzis 
ārpakalpojumu līgumu vai noslēdz to, 
pārkāpjot noteikumus, ar kuriem transponē 
10. pantu, vai arī kredītpakalpojumu 
sniedzējs, kam funkcijas tika nodotas 
ārpakalpojumā, ir nopietni pārkāpis 

a) kredīta apkalpotājs neievēro 
prasības, kas noteiktas valsts pasākumos, 
ar kuriem transponē šīs direktīvas 
9. pantu, vai nav noslēdzis ārpakalpojumu 
līgumu vai noslēdz to, pārkāpjot 
noteikumus, ar kuriem transponē 10. pantu, 
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piemērojamās tiesību normas, tostarp valsts 
tiesību aktus, ar kuriem transponē šo 
direktīvu;

vai arī kredītpakalpojumu sniedzējs, kam 
funkcijas tika nodotas ārpakalpojumā, ir 
nopietni pārkāpis piemērojamās tiesību 
normas, tostarp valsts tiesību aktus, ar 
kuriem transponē šo direktīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 171

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) kredīta apkalpotāja pārvaldības 
kārtība un iekšējie kontroles mehānismi, kā 
noteikts 5. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā, nenodrošina aizņēmēju 
tiesību ievērošanu un atbilstību personas 
datu aizsardzības noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 172

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) kredīta apkalpotāja iekšējās 
procedūras, kā noteikts 5. panta 1. punkta 
e) apakšpunktā, nespēj nodrošināt 
aizņēmēja sūdzību reģistrēšanu un 
izskatīšanu atbilstīgi pienākumiem, kas 
noteikti valsts pasākumos, ar kuriem 
transponē šo direktīvu;

Or. en
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Grozījums Nr. 173

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) kredīta pircējs vai attiecīgā 
gadījumā tā pārstāvis, kas izraudzīts 
saskaņā ar 17. pantu, nedara zināmu 
informāciju, kas paredzēta valsts 
pasākumos, ar kuriem transponē 16., 18. 
un 19. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 174

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) kredīta pircējs vai attiecīgā 
gadījumā tā pārstāvis, kas izraudzīts 
saskaņā ar 17. pantu, neizpilda prasību, 
kas paredzēta valsts pasākumos, ar 
kuriem transponē 15. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 175

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) kredīta pircējs neizpilda prasību, 
kas paredzēta valsts pasākumos, ar 
kuriem transponē 17. pantu.

svītrots

Or. en



PE644.827v01-00 100/110 PR\1193984LV.docx

LV

Grozījums Nr. 176

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 177

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 178

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 179

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kredīta apkalpotāja darbību 
veikšanas atļaujas anulēšana;

a) kredīta apkalpotāja darbību 
veikšanas atļaujas atsaukšana;

Or. en

Grozījums Nr. 180

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) rīkojums, saskaņā ar kuru kredīta 
apkalpotājam vai kredīta pircējam, vai 
attiecīgā gadījumā tā pārstāvim, kas 
izraudzīts saskaņā ar 17. pantu, pieprasīts 
novērst pārkāpumu, pārtraukt šādu rīcību 
un atturēties no šādas rīcības atkārtošanas;

b) rīkojums, saskaņā ar kuru kredīta 
apkalpotājam pieprasīts novērst 
pārkāpumu, pārtraukt šādu rīcību un 
atturēties no šādas rīcības atkārtošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 181

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 182

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par pārkāpumu atbildīgā kredīta 
apkalpotāja vai kredīta pircēja, vai 
attiecīgā gadījumā tā pārstāvja, kas 
izraudzīts saskaņā ar 17. pantu, atbildības 
pakāpe;

b) par pārkāpumu atbildīgā kredīta 
apkalpotāja vai kredīta pircēja atbildības 
pakāpe;

Or. en

Grozījums Nr. 183

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) par pārkāpumu atbildīgā kredīta 
apkalpotāja vai kredīta pircēja, vai 
attiecīgā gadījumā tā pārstāvja, kas 
izraudzīts saskaņā ar 17. pantu, 
pārkāpuma rezultātā gūtās peļņas vai 
novērsto zaudējumu apmērs, ciktāl to var 
noteikt;

d) par pārkāpumu atbildīgā kredīta 
apkalpotāja vai kredīta pircēja pārkāpuma 
rezultātā gūtās peļņas vai novērsto 
zaudējumu apmērs, ciktāl to var noteikt;

Or. en

Grozījums Nr. 184

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) par pārkāpumu atbildīgā kredīta 
apkalpotāja vai kredīta pircēja, vai 
attiecīgā gadījumā tā pārstāvja, kas 
izraudzīts saskaņā ar 17. pantu, 
iepriekšējie pārkāpumi;

g) par pārkāpumu atbildīgā kredīta 
apkalpotāja vai kredīta pircēja iepriekšējie 
pārkāpumi;
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Or. en

Grozījums Nr. 185

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 186

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Dalībvalstis nodrošina, ka, pirms 
tiek pieņemts jebkāds lēmums, ar ko 
piemēro šā panta 2. punktā norādītās 
administratīvās sankcijas vai korektīvos 
pasākumus, kompetentās iestādes 
attiecīgajam kredīta apkalpotājam vai 
kredīta pircējam dod iespēju tikt 
uzklausītam.

Or. en

Grozījums Nr. 187

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina, ka jebkurš 
lēmums, ar ko uzliek 2. punktā minētos 
administratīvos sodus vai korektīvos 
pasākumus, ir pienācīgi pamatots un ka uz 
to attiecas pārsūdzības tiesības.

(Neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 188

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Dalībvalstis var nolemt neizstrādāt 
noteikumus attiecībā uz 
administratīvajiem sodiem par 
pārkāpumiem, par kuriem jau piemēro 
valsts kriminālsodus saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem. Tādā gadījumā dalībvalstis 
informē Komisiju par attiecīgajiem 
krimināltiesību noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 189

Direktīvas priekšlikums
5. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 16. oktobra lēmumu 
apstiprināt ierosināto sadalījumu un ECON komitejā sagatavot divus atsevišķus normatīvos 
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ziņojumus, balstoties uz Komisijas priekšlikumu COM(2018)0135. Svītrotās daļas tiks 
izskatītas atsevišķa ziņojuma projektā, uz kuru attiecas cita procedūra (2018/0063B(COD)).

Grozījums Nr. 190

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 191

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) skaidrs un pilnīgs apraksts par 
ierosinātajām izmaiņām;

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

Or. en

Grozījums Nr. 192

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Personas datu apstrādi šīs direktīvas 
nolūkos veic saskaņā ar Regulu (ES) 
2016/679 un Regulu (ES) 2018/1725.

Or. en

Grozījums Nr. 193

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentās iestādes, kas saņem 
konfidenciālu informāciju, pildot savas 
funkcijas un pienākumus saskaņā ar šo 
direktīvu, to izmanto tikai savu funkciju un 
pienākumu pildīšanai.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentās iestādes, kas saņem 
konfidenciālu informāciju, pildot savas 
funkcijas un pienākumus saskaņā ar šo 
direktīvu, to izmanto tikai savu funkciju un 
pienākumu pildīšanai saskaņā ar valsts 
nosacījumiem, ar kuriem transponē šo 
direktīvu. Informācijas apmaiņai piemēro 
dienesta slepenības nosacījumus, kā 
noteikts Direktīvas 2014/65/ES 76. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 194

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nosaka, ka visām 
personām, kas strādā vai ir strādājušas 
kompetentajās iestādēs, kā arī revidentiem 
un ekspertiem, kas darbojas kompetento 
iestāžu uzdevumā, ir saistoši dienesta 
slepenības pienākumi.
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Or. en

Grozījums Nr. 195

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/201143 4. pantu.

__________________
43 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 196

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 197

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – i apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) atļauju saņēmušo kredīta 
apkalpotāju skaits Savienībā un to kredīta 
apkalpotāju skaits, kuri sniedz savus 
pakalpojumus uzņēmējā dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 198

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – ii apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) kreditora tiesību atbilstīgi 
ienākumus nenesošiem kredītlīgumiem 
vai ienākumus nenesošo kredītlīgumu 
skaits, ko kredīta pircēji, kuru domicils 
atrodas vai kuri veic uzņēmējdarbību tajā 
pašā dalībvalstī, kurā uzņēmējdarbību 
veic kredītiestāde, no kuras tie minētās 
tiesības vai kredītlīgumus ir iegādājušies, 
skaits citā dalībvalstī, kas nav 
kredītiestādes piederības dalībvalsts, vai 
ārpus Savienības;

Or. en

Grozījums Nr. 199

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – iii apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) pastāvošā nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas riska novērtējums saistībā 
ar darbībām, ko veic kredīta apkalpotāji 
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un kredīta pircēji;

Or. en

Grozījums Nr. 200

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – iv apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) sadarbība starp kompetentajām 
iestādēm saskaņā ar 37. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 201

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 
2020. gada 31. decembrim pieņem un 
publicē normatīvos un administratīvos 
aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs 
direktīvas prasības. Dalībvalstis Komisijai 
tūlīt dara zināmus minēto noteikumu 
tekstus.

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 
[24 mēneši pēc direktīvas stāšanās spēkā] 
pieņem un publicē normatīvos un 
administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šo direktīvu. Dalībvalstis 
Komisijai tūlīt dara zināmus minēto 
noteikumu tekstus.

Or. en

Grozījums Nr. 202

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās piemēro minētos noteikumus no 
2021. gada 1. janvāra.

Tās piemēro minētos noteikumus no 
[24 mēneši pēc direktīvas stāšanās spēkā].
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Or. en

Grozījums Nr. 203

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr 4. panta 1., 7. un 9. līdz 12. punktu 
piemēro no 2021. gada 1. jūlija.

Atkāpjoties no šīs direktīvas, vienībām, 
kas pirmajā punktā norādītajā datumā 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem jau veic 
3. panta 9. punktā minētās kredīta 
apkalpošanas darbības, tiek atļauts 
turpināt veikt minētās darbības to 
piederības dalībvalstī līdz [30 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā] vai līdz 
datumam, kurā šīs vienības saņem atļauju 
saskaņā ar šo direktīvu — atkarībā no tā, 
kurš datums ir drīzāks.

Or. en


