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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o správcoch úverov, nákupcoch 
úverov a vymáhaní kolaterálu
(COM(2018)0135 – C9-0115/2018 – 2018/0063A(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0135),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 53 a článok 114 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C8-0115/2018),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 20. novembra 20181,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 
20182,

– so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov zo 16. októbra 2019 poveriť Výbor 
pre hospodárske a menové veci, aby rozdelil uvedený návrh Komisie a na jeho základe 
vypracoval dve samostatné legislatívne správy,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0000/2019),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Hlava 0

1 Ú. v. EÚ C 444, 10.12.2018, s. 15.
2 Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 43.



PE644.827v01-00 6/111 PR\1193984SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o správcoch úverov, nákupcoch úverov 
a vymáhaní kolaterálu

o správcoch úverov a nákupcoch úverov

(Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP)

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

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

26 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Rade, Európskej centrálnej banke, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov o dobudovaní 
bankovej únie, COM(2017)0592 final, 



PE644.827v01-00 8/111 PR\1193984SK.docx

SK

11.10.2017. 11.10.2017.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(6) Táto smernica by mala úverovým 
inštitúciám umožniť lepšie riešiť úvery, 
keď sa stanú nesplácanými, a to zlepšením 
podmienok pre predaj úveru tretím 
stranám. Ak úverové inštitúcie čelia 
rozsiahlemu vytváraniu nesplácaných 
úverov a nedostatku zamestnancov alebo 
odborných znalostí na ich riadne 
spravovanie, jedným uskutočniteľným 
riešením by bolo buď externé zabezpečenie 
spravovania uvedených úverov 
špecializovaným správcom úverov alebo 
prevod zmluvy o úvere na nákupcu úveru, 
ktorý má potrebný záujem podstupovať 
riziká a odborné znalosti na spravovanie 
úveru.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
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samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Zatiaľ čo vo verejných debatách sa 
bežne používajú termíny „pôžičky“ 
a „banky“, odteraz sa budú používať 
presnejšie právne termíny, a to „úver“ 
alebo „zmluvy o úvere“ a „úverová 
inštitúcia“. Ak sa nestanoví inak, termíny 
banka a úverová inštitúcia zahŕňajú 
okrem toho aj ich dcérske spoločnosti.

(8) Zatiaľ čo vo verejných debatách sa 
bežne používajú termíny „pôžičky“ 
a „banky“, odteraz sa budú používať 
presnejšie právne termíny, a to „úver“ 
alebo „zmluvy o úvere“ a „úverová 
inštitúcia“. Táto smernica sa okrem toho 
vzťahuje na práva veriteľa podľa zmluvy 
o úvere, ako aj na samotnú zmluvu 
o úvere.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Výsledkom obmedzenej účasti 
neúverových inštitúcií je nízky dopyt, slabá 
hospodárska súťaž a nízke ponukové ceny 
za portfóliá zmlúv o úvere na 
sekundárnych trhoch, čo úverové inštitúcie 
odrádza od predaja nesplácaných zmlúv 
o úvere. Preto Únia prejavuje jasný záujem 
o rozvoj trhov s úvermi poskytovanými 
úverovými inštitúciami a predávanými 
neúverovým inštitúciám. Na jednej strane 
by malo byť možné, aby úverové inštitúcie 
predávali nesplácané alebo dokonca aj 

(11) Výsledkom obmedzenej účasti 
neúverových inštitúcií je nízky dopyt, slabá 
hospodárska súťaž a nízke ponukové ceny 
za portfóliá zmlúv o úvere na 
sekundárnych trhoch, čo úverové inštitúcie 
odrádza od predaja nesplácaných zmlúv 
o úvere. Preto Únia prejavuje jasný záujem 
o rozvoj trhov s úvermi poskytovanými 
úverovými inštitúciami a predávanými 
neúverovým inštitúciám. Na jednej strane 
by malo byť možné, aby úverové inštitúcie 
predávali nesplácané zmluvy o úvere 
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splácané zmluvy o úvere v rámci Únie na 
efektívnych, konkurencieschopných 
a transparentných sekundárnych trhoch. Na 
druhej strane dobudovanie bankovej únie 
a únie kapitálových trhov si vyžiadalo 
kroky na zabránenie akumulácii 
nesplácaných zmlúv o úvere v súvahách 
úverových inštitúcií, aby mohli naďalej 
plniť svoju úlohu financovania 
hospodárstva.

v rámci Únie na efektívnych, 
konkurencieschopných a transparentných 
sekundárnych trhoch. Na druhej strane 
dobudovanie bankovej únie a únie 
kapitálových trhov si vyžiadalo kroky na 
zabránenie akumulácii nesplácaných zmlúv 
o úvere v súvahách úverových inštitúcií, 
aby mohli naďalej plniť svoju úlohu 
financovania hospodárstva. Táto smernica 
sa preto vzťahuje na nákupcov úverov, 
ktorí konajú v rámci svojej obchodnej, 
podnikateľskej alebo profesijnej činnosti, 
a to len v prípade, ak nadobudnú zmluvu 
o úvere, ktorá bola kvalifikovaná ako 
nesplácaná zmluva o úvere.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Nesplácaný úver, ktorý pôvodne 
poskytli úverové inštitúcie, sa môže počas 
spravovania úveru stať splácaným. 
V takom prípade môžu správcovia úverov 
na základe získaného povolenia 
pokračovať vo vykonávaní svojej činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Zatiaľ čo správcovia úverov môžu 
poskytovať služby úverovým inštitúciám 
a nákupcom úverov, ktorí nie sú úverovými 
inštitúciami, konkurencieschopný 

(14) Zatiaľ čo správcovia úverov môžu 
poskytovať služby úverovým inštitúciám 
a nákupcom úverov, ktorí nie sú úverovými 
inštitúciami, konkurencieschopný 
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a integrovaný trh pre správcov úverov je 
spojený s rozvojom konkurencieschopného 
a integrovaného trhu pre nákupcov úverov. 
Keďže nákupcovia úverov často nemajú 
kapacitu na to, aby úvery spravovali sami, 
nemajú možnosť nakupovať úvery od 
úverových inštitúcií, ak nemôžu 
spravovanie úverov externe zabezpečiť 
prostredníctvom iných subjektov.

a integrovaný trh pre správcov úverov je 
spojený s rozvojom konkurencieschopného 
a integrovaného trhu pre nákupcov úverov. 
Nákupcovia úverov sa často rozhodnú 
zabezpečiť spravovanie úverov externe 
prostredníctvom iných subjektov, keďže 
nemajú kapacitu na to, aby úvery 
spravovali sami, a preto sa môžu zdráhať 
nakupovať úvery od úverových inštitúcií, 
ak nemôžu zabezpečiť spravovanie 
určitých služieb externe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Členské štáty môžu regulovať 
činnosti spravovania úverov, ktoré 
nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, ako napríklad služby ponúkané 
za zmluvy o úvere, ktoré vydali neúverové 
inštitúcie, alebo činnosti spravovania 
úverov vykonávané fyzickými osobami, 
a to aj zavedením požiadaviek 
rovnocenných požiadavkám podľa tejto 
smernice. Tieto subjekty by však nemali 
prospech z poskytovania uvedených 
služieb iným členským štátom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Aj keď účelom tejto smernice je 
posilniť kapacitu úverových inštitúcií pri 
riešení úverov, ktoré sa stali 
nesplácanými, alebo pri ktorých existuje 
riziko, že sa takými stanú, sekundárny trh 
s úvermi zahŕňa splácané aj nesplácané 
úvery Súčasné predaje na trhu zahŕňajú 
úverové portfóliá, ktoré sa skladajú 
z kombinácie splácaných, nedostatočne 
splácaných a nesplácaných úverov. 
Portfóliá zahŕňajú zabezpečené aj 
nezabezpečené úvery, ktoré dlhujú 
spotrebitelia alebo podniky. Ak sa 
pravidlá vymáhania úverov pre každý typ 
úveru alebo dlžníka odlišujú, boli by 
potrebné dodatočné náklady na vytvorenie 

vypúšťa sa
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balíkov uvedených úverových portfólií na 
predaj. Ustanovenia v tejto smernici, ktoré 
sa zameriavajú na vývoj na sekundárnom 
trhu, zahŕňajú splácané aj nesplácané 
úvery, a to s cieľom zabrániť situácii, aby 
tieto dodatočné náklady odradili 
investorov od účasti a aby viedli 
k roztrieštenosti tohto vznikajúceho trhu. 
Úverové inštitúcie budú mať prospech 
z využívania rozsiahlejšej investorskej 
základne a efektívnejších správcov úverov. 
Podobné výhody získajú správcovské 
spoločnosti, ktoré v niektorých členských 
štátoch pomáhajú pri uvádzaní na trh 
nesplácaných aj splácaných úverov 
pôvodne vydaných úverovými 
inštitúciami, ktoré boli vyriešené alebo 
reštrukturalizované, alebo inak 
odstránené zo súvah28.
__________________
28 Pozri pracovný dokument útvarov 
Komisie SWD(2018) 72 o koncepcii 
správcovských spoločností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

dodržiavať uplatniteľné právo Únie 
a vnútroštátne právo platné pre pôvodnú 
zmluvu o úvere a dlžník by si mal 
zachovať rovnakú úroveň ochrany, ako sa 
stanovuje na základe uplatniteľného práva 
Únie a vnútroštátneho práva alebo ako 
určujú pravidlá Únie alebo vnútroštátne 
pravidlá týkajúce sa kolízie právnych 
poriadkov.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) V záujme zabezpečenia vysokej 
úrovne ochrany spotrebiteľa poskytuje 
právo Únie a vnútroštátne právo viacero 
práv a záruk vo vzťahu k zmluvám o úvere 
prisľúbeným alebo udeleným 
spotrebiteľovi. Uvedené práva a záruky sa 
uplatňujú predovšetkým na rokovanie 
a uzavretie zmluvy o úvere a na jej plnenie 

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

nekalých obchodných praktík 
podnikateľov voči spotrebiteľom 
stanovených v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/29/EÚ33a 
a na plnenie alebo neplnenie zmluvy 
o úvere. Ide najmä o dlhodobé zmluvy 
o spotrebiteľskom úvere patriace do 
rozsahu pôsobnosti smernice 2014/17/EÚ 
so zreteľom na právo spotrebiteľa úplne 
alebo čiastočne vykonávať svoje 
povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o úvere 
pred uplynutím platnosti uvedenej zmluvy 
alebo byť prípadne informovaný 
prostredníctvom Európskeho 
štandardizovaného informačného 
formulára o možnom prevode zmluvy 
o úvere na nákupcu úveru. Ak sa prevod 
zmluvy o úvere medzi úverovou inštitúciou 
a nákupcom úveru uskutoční 
prostredníctvom zmluvy o novácii, nemali 
by sa zároveň zmeniť práva dlžníka.

__________________
33a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 
o nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na 
vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 84/450/EHS, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 
98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 („smernica o nekalých 
obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 
149, 11.6.2005, s. 22).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Úverové inštitúcie Únie a ich 
dcérske spoločnosti vykonávajú činnosti 

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

bežnej obchodnej činnosti. Majú rovnaké 
povinnosti, pokiaľ ide o zmluvy o úvere, 
ktoré vydali samy a ktoré kúpili od inej 
úverovej inštitúcie. Keďže sú už 
regulované a podliehajú dohľadu, 
uplatňovanie tejto smernice na ich činnosti 
spravovania úverov alebo ich nakupovania 
by znamenalo zbytočné znásobovanie 
nákladov na udeľovanie povolenia 
a dodržiavanie predpisov, a preto sa táto 
smernica na ne nevzťahuje. Externé 
zabezpečovanie činností spravovania 
úverov úverovými inštitúciami vo vzťahu 
k splácaným aj nesplácaným zmluvám 
o úvere, k správcom úverov alebo iným 
tretím stranám takisto nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, pretože úverové 
inštitúcie už aj tak musia dodržiavať 
uplatniteľné pravidlá o externom 
zabezpečovaní. Táto smernica nevzťahuje 
na veriteľov, ktorí nie sú úverovými 
inštitúciami, no aj napriek tomu sú 
regulovaní a sú pod dohľadom 
príslušného orgánu členského štátu 
v súlade so smernicou 2008/48/ES 
a smernicou 2014/17/EÚ a vykonávajú 
činnosti spravovania úverov v súvislosti s 
úvermi poskytovanými spotrebiteľom 
v rámci svojej bežnej činnosti, keď 
v danom členskom štáte vykonávajú 
činnosti spravovania úverov vydaných 
úverovými inštitúciami. Okrem toho by 
správcovia alternatívnych investičných 
fondov, správcovské spoločnosti 
a investičné spoločnosti (za predpokladu, 
že investičná spoločnosť nevymenovala 
správcovskú spoločnosť), ktoré boli 
schválené alebo registrované podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2011/61/EÚ33b alebo smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/65/ES33c, nemali patriť do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice. Navyše SPV 
využívajú v sekuritizačných operáciách 
riadiacich pracovníkov, ktorých úlohy sú 
rozsiahlejšie ako činnosti spravovania 
stanovené touto smernicou. Prevod 
a spravovanie úverov by preto v rámci 
sekuritizácie nemali patriť do rozsahu 



PR\1193984SK.docx 19/111 PE644.827v01-00

SK

pôsobnosti tejto smernice. Existujú aj 
profesie, ktoré vykonávajú doplnkové 
činnosti podobné činnostiam spravovania 
úverov, ako napríklad notári, právnici, 
súdni úradníci a úradníci, ktorí 
vykonávajú činnosť podľa ustanovení 
vnútroštátneho práva a uplatňujú 
presadzovanie záväzných opatrení, a preto 
sa členské štáty môžu rozhodnúť túto 
smernicu v súvislosti s uvedenými 
profesiami neuplatňovať.
__________________
33b Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o 
správcoch alternatívnych investičných 
fondov a o zmene a doplnení smerníc 
2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení 
(ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 
(Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).
33c Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o 
koordinácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení týkajúcich 
sa podnikov kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov 
(PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, 
s. 32).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(23) S cieľom umožniť existujúcim 
nákupcom úverov a správcom úverov, aby 
sa prispôsobili požiadavkám 
vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa 
vykonáva táto smernica, a najmä umožniť, 
aby správcom úverov bolo udelené 
povolenie, táto smernica umožní 
subjektom, ktoré v súčasnosti vykonávajú 
činnosti spravovania úverov podľa 
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lehoty na transpozíciu. vnútroštátneho práva, aby v tejto činnosti 
pokračovali vo svojom domovskom 
členskom štáte počas šiestich mesiacov 
po uplynutí lehoty na transpozíciu tejto 
smernice. Po uplynutí uvedeného 
šesťmesačného obdobia budú môcť 
na trhu pôsobiť len správcovia úverov, 
ktorí získali povolenie na základe 
vnútroštátneho práva, podľa ktorého sa 
vykonáva táto smernica.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Členské štáty, ktoré už zaviedli 
pravidlá rovnocenné alebo prísnejšie ako 
pravidlá stanovené touto smernicou 
týkajúce sa činností spravovania úveru, 
môžu na základe svojho vnútroštátneho 
práva, podľa ktorého sa vykonáva táto 
smernica, uznať možnosť, aby sa 
existujúce subjekty vykonávajúce činnosti 
spravovania úverov automaticky uznávali 
za oprávnených správcov úverov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Povolenie správcu úverov 
vykonávať činnosti spravovania úverov 
v rámci Únie by malo podliehať súboru 
jednotných a harmonizovaných 
podmienok, ktoré by mali primeraným 

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

spôsobom uplatňovať príslušné orgány. 
Povolenie správcu úverov sa vzťahuje 
na činnosti spravovania úverov bez 
ohľadu na typ úveru. Správcovia úverov 
preto môžu spravovať splácané úvery 
v členských štátoch, v ktorých je prevod 
splácaných úverov povolený. Vzhľadom 
na dlhodobý charakter vzťahu medzi 
správcom úveru a dlžníkmi, ako aj 
na náročné požiadavky, ktoré sú povinní 
splniť, môže ako správca úveru 
vystupovať, a teda o povolenie požiadať 
len právnická osoba. S cieľom zabrániť 
zníženiu ochrany príjemcu úveru alebo 
dlžníka a podporiť dôveru by podmienky 
udeľovania povolenia správcom úverov 
a jeho udržania mali zabezpečiť, aby 
osoby, ktoré majú kvalifikovanú účasť 
na činnostiach správcoch úverov alebo 
ktoré sú členmi vedenia alebo správneho 
orgánu, nemali v registri trestov záznamy 
v súvislosti so závažnými trestnými činmi 
proti majetku, s trestnými činmi týkajúcimi 
sa finančných činností, prania špinavých 
peňazí či podvodov, alebo trestnými činmi 
proti fyzickej integrite a aby neboli 
predmetom insolvenčného konania ani 
na nich nesmel byť v minulosti vyhlásený 
konkurz s výnimkou prípadu, keď boli 
rehabilitovaní v súlade s vnútroštátnym 
právom. Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby riadiaci orgán ako celok disponoval 
primeranými znalosťami a skúsenosťami 
na vykonávanie činnosti kompetentným 
a zodpovedným spôsobom v závislosti 
od činnosti, ktorá sa má vykonávať. 
Každému členskému štátu prináleží, aby 
posúdil dobrú povesť, primerané znalosti 
a skúsenosti, pričom by nemal narušiť 
slobodný pohyb oprávnených správcov 
úverov v rámci Únie. Na tieto účely 
a s cieľom znížiť riziko rôznych výkladov 
uvedených požiadaviek by EBA mala 
vypracovať usmernenia. Členské štáty by 
okrem toho mali zabezpečiť, aby mal 
žiadateľ dostatočné počiatočné imanie 
a aby neexistovali prekážky, ktoré by 
bránili účinnému dohľadu nad 
žiadateľom, ktorý vyplýva zo štruktúry 
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jeho skupiny. Napokon, na zabezpečenie 
dodržiavania pravidiel ochrany dlžníka, 
ako aj pravidiel ochrany osobných údajov 
je potrebné požadovať, aby boli stanovené 
vhodné mechanizmy riadenia a vnútornej 
kontroly, ako aj zaznamenávanie sťažností 
a ich vybavovanie a aby podliehali 
dohľadu a aby sa stanovili požiadavky 
na primerané vlastné zdroje a likviditu, 
vhodné opatrenia na prebratie, riadenie, 
monitorovanie a zmierňovanie rizík, ako 
aj požiadavky na podávanie správ 
a zverejňovanie. Správcovia úverov by 
mali navyše zaviesť primerané postupy 
na boj proti praniu špinavých peňazí a boj 
proti terorizmu v prípade, že vnútroštátne 
právne predpisy domovského 
a hostiteľského členského štátu, ktorými 
sa transponuje smernica 2015/849/EÚ, 
určujú správcov úverov ako povinné 
subjekty na účely predchádzania praniu 
špinavých peňazí a financovania 
terorizmu a boja proti týmto javom. 
Správcovia úverov by okrem toho mali byť 
povinní konať spravodlivo a náležitým 
spôsobom zohľadňovať finančnú situáciu 
dlžníkov. Ak sú na vnútroštátnej úrovni 
k dispozícii poradenské služby pre oblasť 
dlhov, ktoré uľahčujú splácanie dlhov, 
správcovia úverov by mali zvážiť 
informovanie dlžníkov o takýchto 
službách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) S cieľom vyhnúť sa zdĺhavým 
konaniam a neistote je potrebné stanoviť 
požiadavky týkajúce sa informácií, ktoré 
majú predložiť navrhovatelia, ako aj 
primerané lehoty na vydanie povolenia 

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

a okolnosti, ktoré budú viesť k odobratiu 
povolenia. Ak orgány odoberú povolenie 
správcovi úveru, ktorý zabezpečuje 
činnosti spravovania úverov v iných 
členských štátoch, mali by o tom byť 
informované príslušné orgány 
v hostiteľskom členskom štáte. Na 
zabezpečenie transparentnosti, pokiaľ ide 
o počet správcov úverov, ktorí majú 
povolenie, a o ich totožnosť, by mal byť 
takisto v každom členskom štáte založený 
aktuálny verejný register alebo zoznam, 
ktorý sa zverejní na webových sídlach 
príslušných orgánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Malo by sa stanoviť, že správcovia 
úverov sú zodpovední za to, že ak svoje 
činnosti zabezpečujú externe 
prostredníctvom poskytovateľov 
úverových služieb, nespôsobí to zbytočné 
operačné riziko ani nedodržiavanie 
akýchkoľvek vnútroštátnych právnych 
požiadaviek alebo právnych požiadaviek 
Únie zo strany poskytovateľa úverových 
služieb, ani sa tým neobmedzí kapacita 
orgánu dohľadu pri vykonávaní jeho 
povinností a zabezpečovaní práv dlžníka.

(26) Zmluvný vzťah medzi správcom 
úveru a veriteľom a záväzky správcu 
úveru voči veriteľovi sa uzavretím dohody 
o externom zabezpečovaní 
s poskytovateľom úverových služieb 
nemenia. Malo by sa stanoviť, že 
správcovia úverov sú zodpovední za to, že 
ak svoje činnosti zabezpečujú externe 
prostredníctvom poskytovateľov 
úverových služieb, nespôsobí to zbytočné 
operačné riziko ani nedodržiavanie 
akýchkoľvek vnútroštátnych právnych 
požiadaviek alebo právnych požiadaviek 
Únie zo strany poskytovateľa úverových 
služieb, ani sa tým neobmedzí kapacita 
orgánu dohľadu pri vykonávaní jeho 
povinností a zabezpečovaní práv dlžníka.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Vzhľadom na to, že keď veriteľ 
zveruje správu a vymáhanie zmluvy 
o úvere, deleguje svoje práva a povinnosti, 
ako aj priamy kontakt s dlžníkom na 
správcu úveru, pričom za to stále zostáva 
v konečnom dôsledku zodpovedným, 
vzťah medzi veriteľom a správcom úveru 
by mal byť jasne stanovený, a to písomne, 
a príslušné orgány by mali mať možnosť 
overiť si, akým spôsobom je takýto vzťah 
určený.

(27) Vzhľadom na to, že keď veriteľ 
zveruje správu a vymáhanie zmluvy 
o úvere, deleguje svoje práva a povinnosti, 
ako aj priamy kontakt s dlžníkom 
na správcu úveru, pričom za to stále 
zostáva v konečnom dôsledku 
zodpovedným, vzťah medzi veriteľom 
a správcom úveru by mal byť jasne 
stanovený v písomnej zmluve o spravovaní 
úveru a príslušné orgány by mali mať 
možnosť overiť si, akým spôsobom je 
takýto vzťah určený. Správcovia úverov by 
okrem toho mali byť povinní konať 
spravodlivo a náležitým spôsobom 
zohľadňovať finančnú situáciu dlžníkov. 
Pokiaľ nákupca úveru sám nevykonáva 
spravovanie získaných úverov, členské 
štáty by mali mať možnosť stanoviť, že sa 
v zmluve o spravovaní úveru správca 
úveru a veriteľ dohodnú o tom, že správca 
úveru informuje veriteľa pred externým 
zabezpečovaním činností spravovania 
úveru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Správca úveru vykonávajúci 
činnosti v hostiteľskom členskom štáte 
podlieha obmedzeniam a požiadavkám 
stanoveným vo vnútroštátnom práve 
hostiteľského členského štátu v súlade 
s touto smernicou.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Na dosiahnutie účinného 
a efektívneho dohľadu nad cezhraničnými 
správcami úverov by mal byť vytvorený 
špecifický rámec pre spoluprácu medzi 
príslušnými orgánmi domovského 
a hostiteľského členského štátu. Tento 
rámec by mal umožňovať výmenu 
informácií pri zachovaní ich dôvernosti, 
kontroly na mieste a kontroly na diaľku, 
poskytovanie pomoci, oznamovanie 
výsledkov kontrol a inšpekcií 
a oznamovanie všetkých prijatých opatrení.

(29) Na zabezpečenie účinného 
a efektívneho dohľadu nad cezhraničnými 
správcami úverov by mal byť vytvorený 
špecifický rámec pre spoluprácu medzi 
príslušnými orgánmi domovského 
a hostiteľského členského štátu. Tento 
rámec by mal umožňovať výmenu 
informácií pri zachovaní ich dôvernosti, 
služobného tajomstva, ochrany práv 
jednotlivcov a podnikov, kontroly 
na mieste a kontroly na diaľku, 
poskytovanie pomoci, oznamovanie 
výsledkov kontrol a inšpekcií 
a oznamovanie všetkých prijatých opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(31) Keď úverová inštitúcia prevádza 
zmluvu o úvere, mala by byť povinná 
štvrťročne a na súhrnnej úrovni 
informovať svoj orgán dohľadu a príslušný 
orgán zodpovedný za dohľad nad 
dodržiavaním tejto smernice aspoň 
o súhrnnom nesplatenom zostatku 
prevádzaného úverového portfólia, ako aj 
o počte a výške úverov a o tom, či zahŕňa 
zmluvy uzatvorené so spotrebiteľmi. Pre 
každé portfólio prevedené v rámci jednej 
transakcie by informácie mali zahŕňať 
identifikátor právnickej osoby alebo, ak 
nie je k dispozícii, totožnosť a adresu 
nákupcu a prípadne jeho zástupcu v Únii. 
Uvedený príslušný orgán by mal byť 
povinný zasielať uvedené informácie 
orgánom zodpovedným za dohľad nad 
nákupcom úveru. Takéto požiadavky na 
transparentnosť umožňujú harmonizované 
a účinné monitorovanie prevodu zmluvy 
o úvere v rámci Únie. V záujme 
dodržiavania zásady proporcionality by 
príslušné orgány mali na zabránenie 
duplicite zohľadniť informácie, ktoré sú 
im už k dispozícii prostredníctvom iných 
prostriedkov, a to najmä pokiaľ ide 
o úverové inštitúcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Odôvodnenie 32
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Pretože oceňovanie portfólia 
nesplácaného úveru je komplikované 
a komplexné, súčasní kupujúci na 
sekundárnych trhoch sú sofistikovanými 
investormi. Často ide o investičné fondy, 
finančné inštitúcie alebo úverové inštitúcie. 
Keďže nevytvárajú nový úver, ale na 
vlastné riziko kupujú existujúci úver, 
nespôsobujú prudenciálne obavy a ich 
potenciálny prínos k systémovému riziku je 

(33) Nákupcami úverov sú často 
investičné fondy, finančné inštitúcie alebo 
úverové inštitúcie. Keďže nevytvárajú 
nový úver, ale na vlastné riziko kupujú iba 
existujúce nesplácané zmluvy o úvere 
podľa tejto smernice, nespôsobujú 
prudenciálne obavy a ich potenciálny 
prínos k systémovému riziku je 
zanedbateľný. Nie je preto odôvodnené, 
aby investori tohto typu boli povinní 
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zanedbateľný. Nie je preto odôvodnené, 
aby investori tohto typu boli povinní 
požiadať o povolenie alebo aby sa 
v súvislosti s ich zapojením do takýchto 
činností stanovili osobitné podmienky. Je 
však dôležité, aby sa naďalej uplatňovali 
pravidlá Únie a vnútroštátne pravidlá 
ochrany spotrebiteľa a aby práva dlžníkov 
aj naďalej vychádzali z pôvodnej zmluvy 
o úvere.

požiadať o povolenie, je však dôležité, aby 
sa naďalej uplatňovali pravidlá Únie 
a vnútroštátne pravidlá ochrany 
spotrebiteľa a aby práva dlžníkov aj 
naďalej vychádzali z pôvodnej zmluvy 
o úvere.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Nákupcovia úverov z tretích krajín 
môžu spotrebiteľom z Únie sťažiť možnosť 
spoliehať sa na ich práva podľa právnych 
predpisov Únie a vnútroštátnym orgánom 
vykonávať dohľad nad vymáhaním zmluvy 
o úvere. Úverové inštitúcie to môže takisto 
odradiť od prevádzania takýchto zmlúv 
o úvere na nákupcov úverov z tretích 
krajín, a to z dôvodu ohrozenia dobrej 
povesti. Uložením povinnosti zástupcovi 
nákupcov spotrebiteľského úveru z tretích 
krajín, aby určil úverovú inštitúciu alebo 
správcu úveru, ktorý má povolenie v Únii 
na spravovanie zmluvy o úvere, sa 
zabezpečí, že po prevode zmluvy o úvere 
sa práva spotrebiteľa zachovajú na 
rovnakej úrovni. Správca úverov má 
povinnosť dodržiavať uplatniteľné právo 
Únie a vnútroštátne právo a vnútroštátne 
orgány v jednotlivých členských štátoch by 
mali dostať potrebné právomoci na účinný 
dohľad nad jeho činnosťou.

(34) Nákupcovia úverov z tretích krajín 
môžu spotrebiteľom z Únie sťažiť možnosť 
spoliehať sa na ich práva podľa právnych 
predpisov Únie a vnútroštátnym orgánom 
vykonávať dohľad nad vymáhaním zmluvy 
o úvere. Úverové inštitúcie to môže takisto 
odradiť od prevádzania takýchto zmlúv 
o úvere na nákupcov úverov z tretích 
krajín, a to z dôvodu ohrozenia dobrej 
povesti. Uložením povinnosti správcovi 
úveru, ktorý má povolenie v Únii 
na spravovanie zmluvy o úvere, sa 
zabezpečí, že po prevode zmluvy o úvere 
sa práva dlžníka zachovajú na rovnakej 
úrovni. Správca úverov má povinnosť 
dodržiavať uplatniteľné právo Únie 
a vnútroštátne právo a vnútroštátne orgány 
v jednotlivých členských štátoch by mali 
dostať potrebné právomoci na účinný 
dohľad nad jeho činnosťou.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34a) Ak nákupca úveru spravuje 
a presadzuje práva a povinnosti súvisiace 
s právami veriteľa podľa zmluvy o úvere 
alebo so samotnou zmluvou o úvere, 
považuje sa za správcu úveru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) S cieľom uľahčiť vymáhanie 
záväzkov stanovených v smernici, ak 
nákupca úveru nie je usadený v Únii, podľa 
vnútroštátneho práva, ktorým sa vykonáva 
táto smernica, by sa malo zabezpečiť, aby 
v prípade, že sa uzatvára prevod zmluvy 
o úvere, nákupca úveru z tretej krajiny 
určil zástupcu usadeného v Únii, ktorý má 
poverenie, aby sa príslušné orgány okrem 
nákupcu úveru alebo namiesto nákupcu 
úveru obracali aj naňho. Uvedený 
zástupca je zodpovedný za plnenie 
povinností uložených nákupcom úverov 
podľa tejto smernice.

(37) S cieľom uľahčiť vymáhanie 
záväzkov stanovených v smernici, ak 
nákupca úveru nie je usadený v Únii, podľa 
vnútroštátneho práva, ktorým sa vykonáva 
táto smernica, by sa malo zabezpečiť, aby 
v prípade, že sa uzatvára prevod zmluvy 
o úvere, nákupca úveru z tretej krajiny 
určil úverovú inštitúciu usadenú v Únii 
alebo oprávneného správcu úveru. 
Nákupcovia úverov, ktorí prevádzajú 
nesplácané zmluvy o úvere, by mali 
štvrťročne a na súhrnnej úrovni 
informovať príslušný orgán domovského 
členského štátu aspoň o súhrnnom 
nesplatenom zostatku prevádzaného 
úverového portfólia, ako aj o počte a výške 
úverov a o tom, či zahŕňa zmluvy 
uzatvorené so spotrebiteľmi. Pre každé 
portfólio prevedené v rámci jednej 
transakcie by informácie mali zahŕňať 
identifikátor právnickej osoby alebo, ak 
nie je k dispozícii, totožnosť a adresu 
nákupcu a prípadne jeho zástupcu v Únii.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) V súčasnosti sú udeľovaním 
povolení správcom úverov a nákupcom 
úverov v členských štátoch a dohľadom 
nad nimi poverené rôzne orgány, a preto je 
podstatné, aby členské štáty objasnili ich 
úlohu a udelili im primerané právomoci, 
ktoré môžu potrebovať najmä na 
vykonávanie dohľadu nad subjektmi 
zapojenými do poskytovania služieb 
v iných členských štátoch. Na 
zabezpečenie efektívneho a primeraného 
dohľadu v rámci Únie by členské štáty 
mali príslušným orgánom udeliť potrebné 
právomoci na vykonávanie ich povinností 
podľa tejto smernice vrátane právomoci 
získavať potrebné informácie, vyšetrovať 
možné porušenia, vybavovať sťažnosti 
dlžníkov a ukladať sankcie a nápravné 
opatrenia vrátane odobratia povolenia. Keď 
sa uplatňujú takéto sankcie, členské štáty 
by mali zabezpečiť, aby ich príslušné 
orgány uplatňovali primeraným spôsobom 
a aby uviedli dôvody pre svoje 
rozhodnutia, pričom tieto rozhodnutia by 
okrem toho mali podliehať súdnemu 
preskúmaniu, a to aj v prípadoch, keď 
príslušné orgány nekonajú v stanovených 
časových rámcoch.

(38) V súčasnosti sú udeľovaním 
povolení správcom úverov a nákupcom 
úverov v členských štátoch a dohľadom 
nad nimi poverené rôzne orgány, a preto je 
podstatné, aby členské štáty objasnili ich 
úlohu a udelili im primerané právomoci, 
ktoré môžu potrebovať najmä na 
vykonávanie dohľadu nad subjektmi 
zapojenými do poskytovania služieb 
v iných členských štátoch. Na 
zabezpečenie efektívneho a primeraného 
dohľadu v rámci Únie by členské štáty 
mali príslušným orgánom udeliť potrebné 
právomoci na vykonávanie ich povinností 
podľa tejto smernice vrátane právomoci 
získavať potrebné informácie, vyšetrovať 
možné porušenia, vybavovať sťažnosti 
dlžníkov a ukladať pokuty a nápravné 
opatrenia vrátane odobratia povolenia. Keď 
sa uplatňujú takéto pokuty, členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby ich príslušné orgány 
uplatňovali primeraným spôsobom a aby 
uviedli dôvody pre svoje rozhodnutia, 
pričom tieto rozhodnutia by okrem toho 
mali podliehať súdnemu preskúmaniu, a to 
aj v prípadoch, keď príslušné orgány 
nekonajú v stanovených časových 
rámcoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Odôvodnenie 38 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38a) Ustanovenia týkajúce sa porušení 
tejto smernice sa uplatňujú bez toho, aby 
bolo dotknuté právo členského štátu 
zasiahnuť v prípadoch porušenia 
vnútroštátneho práva, ako napríklad 
porušenia osobitných pravidiel 
na ochranu spotrebiteľa, pravidiel 
týkajúcich sa práv dlžníka, ktoré boli 
prijaté len na vnútroštátnej úrovni, alebo 
trestnej činnosti. V uvedených prípadoch 
majú príslušné orgány hostiteľského 
členského štátu právomoc rozhodnúť, či 
došlo k porušeniu vnútroštátneho práva, 
a preto sa ich právomoci touto smernicou 
neobmedzujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) V „Akčnom pláne na riešenie 
nesplácaných úverov v Európe“, ktorý 
vypracovala Rada, bola predložená 
legislatívna iniciatíva na zvýšenie ochrany 
zabezpečených veriteľov prostredníctvom 
zabezpečenia efektívnejších metód na 
vymáhanie hodnoty zo zabezpečených 
úverov prostredníctvom postupu 
zrýchleného mimosúdneho vymáhania 
kolaterálu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
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(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Mechanizmy zrýchleného 
a efektívneho mimosúdneho vymáhania, 
ktoré zabezpečeným veriteľom umožňujú 
spätne získať hodnotu z kolaterálu 
v prípade zlyhania dlžníka, nie sú 
v niektorých členských štátoch 
k dispozícii, čo znamená, že v uvedených 
členských štátoch si zabezpečení veritelia 
môžu vymáhať kolaterál len na súde, čo 
môže byť zdĺhavé a nákladné. Rozsah 
pôsobnosti a efektívnosť postupov 
mimosúdneho vymáhania, ak sú 
k dispozícii, sú v jednotlivých členských 
štátoch rôzne. Z uvedeného dôvodu je 
potrebné stanoviť špecifický spoločný 
mechanizmus, ktorý bude k dispozícii vo 
všetkých členských štátoch. Uvedený 
mechanizmus by však nemal nahradiť 
existujúce vnútroštátne opatrenia v oblasti 
vymáhania, ani opatrenia, ktoré si 
nevyžadujú zapojenie súdov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Odôvodnenie 41
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Neefektívnosť postupov 
mimosúdneho vymáhania v niektorých 
členských štátoch je dôležitým faktorom 
vedúcim k nízkym mieram návratnosti, 
keď podnikoví dlžníci zlyhajú v prípade 
zabezpečených zmlúv o úvere. Trvanie 
niektorých existujúcich postupov zahŕňa 
dodatočné náklady pre zabezpečených 
veriteľov a stratu hodnoty aktív 
poskytnutých ako kolaterál. V členských 
štátoch, ktoré nestanovili postupy 
mimosúdneho vymáhania pre rôzne typy 
kolaterálu, čelia zabezpečení veritelia 
často zdĺhavým postupom súdneho 
vymáhania.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Existujúce postupy vymáhania 
v rámci Únie niekedy vedú k tomu, že 
chýbajú rovnaké podmienky pre úverové 
inštitúcie a spoločnosti v rámci Únie so 
zreteľom na prístup k úveru, a to najmä 
v prípade MSP, ktoré od bankového úveru 
závisia viac než väčšie spoločnosti. 
Nerovnomerné miery návratnosti 
v jednotlivých členských štátoch vedú 
k rozdielom v dostupnosti bankových 
úverov pre MSP, pretože úverová kapacita 

vypúšťa sa
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úverových inštitúcií sa znižuje, keď sa na 
ich súvahách akumulujú nesplácané 
úvery, a to z dôvodu prudenciálnych 
požiadaviek a vnútorných zdrojov, ktoré 
musia byť vyčlenené na riešenie 
nesplácaných úverov. To prispieva 
k nedostatočnej dôvere v schopnosť 
vymôcť kolaterál v rôznych členských 
štátoch a môže to viesť k vyšším 
nákladom na prijaté úvery a pôžičky 
podľa miesta podnikateľskej činnosti bez 
ohľadu na ich skutočnú dôveryhodnosť. 
Preto je pre jednotný trh, bankovú úniu 
a úniu kapitálových trhov potrebný 
spoločný nový postup, pričom treba 
zabezpečiť, aby úverové inštitúcie 
a podniky, ktoré majú povolenie vydávať 
úvery prostredníctvom uzavretia 
zabezpečených zmlúv o úvere vo všetkých 
členských štátoch, mali možnosť vymáhať 
uvedené zmluvy prostredníctvom 
účinných a rýchlych postupov 
mimosúdneho vymáhania.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Na ochranu spotrebiteľov by 
zmluvy o úvere poskytované 
spotrebiteľom mali byť vylúčené 
z rozsahu pôsobnosti mechanizmu 
zrýchleného mimosúdneho vymáhania 
stanoveného v tejto smernici. Na ochranu 

vypúšťa sa
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samostatne zárobkovo činných osôb by sa 
tento mechanizmus rovnako nemal 
uplatňovať ani na zmluvy o úvere 
zabezpečené kolaterálom vo forme 
nehnuteľnosti, ktorá je hlavným 
bydliskom samostatne zárobkovo činnej 
osoby.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Keďže tento mechanizmus 
zrýchleného mimosúdneho vymáhania 
kolaterálu je dobrovoľným nástrojom, 
ktorý je predmetom zmluvy medzi 
zabezpečeným veriteľom a podnikovým 
dlžníkom, je potrebné, aby bol dlžník 
informovaný o dôsledkoch 
a podmienkach, za ktorých môže veriteľ 
uplatniť tento zrýchlený postup. Preto by 
sa podmienky mali stanoviť v písomnej 
dohode medzi veriteľom a dlžníkom alebo 
v notársky overenom formáte, ak to 
stanovujú vnútroštátne právne predpisy.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
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(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Na ochranu podnikových dlžníkov 
je vhodné zabezpečiť prijatie potrebných 
opatrení na zaistenie toho, aby veritelia 
poskytli dlžníkom dostatočnú lehotu na 
vykonanie platby s cieľom predísť tomuto 
typu vymáhania.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) V záujme zabezpečenia, aby bol 
uvedený mechanizmus zrýchleného 
mimosúdneho vymáhania kolaterálu 
rýchlym a účinným nástrojom na spätné 
získanie hodnoty z kolaterálu, by dohoda, 
ktorú uzavrie zabezpečený veriteľ 
s podnikovým dlžníkom, mala obsahovať 
priamo vykonateľný titul, ktorým je 
doložka v dohode, ktorá umožňuje priame 
uplatnenie kolaterálu prostredníctvom 
zrýchleného mimosúdneho vymáhania 
kolaterálu bez toho, aby bolo potrebné 

vypúšťa sa
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získať vykonateľný titul od súdu.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) V členských štátoch, ktoré už 
stanovili postupy mimosúdneho 
vymáhania, sú uvedené postupy prepojené 
s prvkami vnútroštátneho občianskeho, 
obchodného, majetkového, insolvenčného 
a verejného práva, a typ postupu 
vymáhania, ktorý možno uplatňovať, 
závisí od typu aktíva poskytnutého ako 
kolaterál, pričom postupy týkajúce sa 
nehnuteľného majetku často zahŕňajú 
prísnejšie procesné prvky a minimálny 
súdny dohľad. Členské štáty by preto mali 
byť flexibilné pri rozhodovaní o type 
postupu vymáhania, ktorý majú 
k dispozícii zabezpečení veritelia na účel 
uvedeného zrýchleného mimosúdneho 
vymáhania kolaterálu: verejná aukcia 
alebo súkromný predaj, alebo podľa 
niektorých vnútroštátnych rámcov 
privlastnenie aktíva.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
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častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) S cieľom zabezpečiť, aby 
zabezpečený veriteľ spätne získal iba to, 
čo mu dlžný podnik dlhuje podľa zmluvy 
o úvere, by členské štáty mali zaistiť, aby 
bol zabezpečený veriteľ povinný zaplatiť 
podnikovému dlžníkovi akýkoľvek kladný 
rozdiel medzi nesplatenou sumou zo 
zabezpečenej zmluvy o úvere a ziskom 
z predaja aktíva (po verejnej aukcii alebo 
súkromnom predaji) alebo v prípade 
privlastnenia rozdiel medzi nesplatenou 
sumou a ocenením aktíva vykonaným na 
účel privlastnenia. Keď členské štáty 
zabezpečujú speňaženie kolaterálu 
prostredníctvom privlastnenia, je vhodné, 
aby kladný rozdiel, ktorý sa má zaplatiť 
dlžníkovi, bol rozdielom medzi 
nesplatenou sumou zabezpečenej zmluvy 
o úvere a ocenením aktíva. Keď sa 
prostredníctvom uvedeného zrýchleného 
vymáhania spätne získa suma, ktorá je 
nižšia než nesplatená suma zo 
zabezpečenej zmluvy o úvere, členské štáty 
by nemali brániť stranám zabezpečenej 
zmluvy o úvere, aby sa výslovne dohodli 
na tom, že na splatenie úveru stačí 
speňaženie kolaterálu prostredníctvom 
zrýchleného mimosúdneho vymáhania 
kolaterálu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
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častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby v prípade, že veriteľ prevedie 
zabezpečenú zmluvu o úvere, ktorá 
zabezpečuje zrýchlené mimosúdne 
vymáhanie kolaterálu stanovené v tejto 
smernici, na tretiu stranu, uvedená tretia 
strana by nadobudla právo využiť 
zrýchlené mimosúdne vymáhanie 
kolaterálu za rovnakých podmienok ako 
zabezpečený veriteľ.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) S cieľom zabezpečiť súlad 
s predinsolvenčnými a insolvenčnými 
pravidlami by členské štáty mali zaistiť, 
aby v prípade začatia postupu preventívnej 
reštrukturalizácie stanovenej v návrhu 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o preventívnej reštrukturalizácii a druhej 
šanci34 so zreteľom na podnikového 

vypúšťa sa
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dlžníka, speňaženie kolaterálu 
prostredníctvom zrýchleného 
mimosúdneho vymáhania kolaterálu 
podliehalo prerušeniu jednotlivých krokov 
vymáhania v súlade s uplatniteľnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
ktorými sa transponuje uvedená smernica. 
V prípade akéhokoľvek insolvenčného 
konania, ktoré sa začalo so zreteľom na 
podnikového dlžníka, by speňaženie 
kolaterálu na základe zrýchleného 
mimosúdneho vymáhania kolaterálu malo 
podliehať aj prerušeniu jednotlivých 
krokov vymáhania v súlade 
s uplatniteľnými vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Malo by sa ponechať 
na vnútroštátne právo, či budú mať 
zabezpečení veritelia preferenčný prístup 
ku kolaterálu na základe uvedeného 
zrýchleného mechanizmu aj po začatí 
insolvenčného konania.
__________________
34 Návrh smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o rámcoch 
preventívnej reštrukturalizácie, druhej 
šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti 
postupov reštrukturalizácie, platobnej 
neschopnosti a oddlženia a o zmene 
smernice 2012/30/EÚ, COM/2016/0723 
final, 22.11.2016.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Odôvodnenie 51
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51) Vzhľadom na obmedzenú 
dostupnosť údajov o počte mimosúdnych 
konaní, ktoré využili úverové inštitúcie na 
spätné získanie hodnoty z kolaterálu 
v prípade zlyhania dlžníka, by príslušné 
vnútroštátne orgány, ktoré vykonávajú 
dohľad nad úverovými inštitúciami, mali 
byť povinné zhromažďovať informácie 
o počte zabezpečených zmlúv o úvere, 
ktoré sa vymáhajú prostredníctvom 
zrýchleného mimosúdneho vymáhania 
kolaterálu, a o časových rámcoch 
takéhoto vymáhania. S cieľom získať 
lepšiu predstavu o účinnosti vykonávania 
zrýchleného mimosúdneho vymáhania 
kolaterálu v rámci Únie by členské štáty 
mali Komisii poskytovať ročné štatistické 
údaje o týchto záležitostiach, a to so 
začiatkom jeden rok od dátumu 
uplatňovania tejto smernice.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54) Na spracovanie osobných údajov 
na účely tejto smernice sa uplatňujú 
ustanovenia nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67935 aj 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/200136. Najmä pri spracúvaní 

(54) Na spracovanie osobných údajov 
na účely tejto smernice sa uplatňujú 
ustanovenia nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67935 aj 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/172536. Najmä pri spracúvaní 
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osobných údajov na účely tejto smernice 
by sa mal vymedziť presný účel, uviesť 
príslušný právny základ a mali by sa 
dodržiavať príslušné bezpečnostné 
požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) 
2016/679, ako aj zásady nevyhnutnosti, 
proporcionality, obmedzeného účelu 
a primeranej lehoty na uchovávanie 
údajov. Súčasťou všetkých systémov 
spracúvania údajov vytvorených 
a používaných v rámci tejto smernice by 
mala byť takisto špecificky navrhnutá 
ochrana osobných údajov a štandardná 
ochrana údajov. Administratívna 
spolupráca a vzájomná pomoc medzi 
príslušnými orgánmi členských štátov by 
mali byť rovnako v súlade s pravidlami 
ochrany osobných údajov stanovenými 
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 a s vnútroštátnymi 
pravidlami ochrany údajov, ktorými sa 
vykonávajú právne predpisy Únie.

osobných údajov na účely tejto smernice 
by sa mal vymedziť presný účel, uviesť 
príslušný právny základ a mali by sa 
dodržiavať príslušné bezpečnostné 
požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) 
2016/679, ako aj zásady nevyhnutnosti, 
proporcionality, obmedzeného účelu a 
transparentnej a primeranej lehoty 
na uchovávanie údajov. Súčasťou všetkých 
systémov spracúvania údajov vytvorených 
a používaných v rámci tejto smernice by 
mala byť takisto špecificky navrhnutá 
ochrana osobných údajov a štandardná 
ochrana údajov. Administratívna 
spolupráca a vzájomná pomoc medzi 
príslušnými orgánmi členských štátov by 
mali byť rovnako v súlade s pravidlami 
ochrany osobných údajov stanovenými 
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 a s vnútroštátnymi 
pravidlami ochrany údajov, ktorými sa 
vykonávajú právne predpisy Únie.

__________________ __________________
35 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

35 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

36 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 
2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom 
na spracovanie osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva 
a o voľnom pohybe takýchto údajov 
(Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

36 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 
2018 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov inštitúciami, 
orgánmi, úradmi a agentúrami Únie 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES 
(Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Odôvodnenie 56 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56a) Európsky dozorný úradník 
pre ochranu údajov bol konzultovaný 
a 24. januára 2019 vydal stanovisko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Odôvodnenie 56 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56b) Keďže budovanie vnútorného 
sekundárneho trhu s nesplácanými 
úvermi s vysokou úrovňou ochrany 
spotrebiteľa bude napredovať, je potrebné 
prehodnotiť účinné fungovanie tejto 
smernice. Komisia má dobré predpoklady 
pre analyzovanie konkrétnych 
cezhraničných problémov, ktoré jednotlivé 
členské štáty nedokážu určiť alebo riadne 
riešiť, ako napríklad riziko prania 
špinavých peňazí a financovania 
terorizmu, ktoré by mohlo vzniknúť 
v súvislosti so spravovaním úverov 
a činnosťami nákupcov úverov, ako aj 
spolupráca medzi príslušnými orgánmi 
rôznych členských štátov. Je preto 
vhodné, aby Komisia do svojho 
preskúmania tejto smernice zahrnula aj 
dôkladné posúdenie rizík prania 
špinavých peňazí a financovania 
terorizmu spojených s činnosťami 
vykonávanými správcami úverov 
a nákupcami úverov, ako aj 
administratívnej spolupráce medzi 
príslušnými orgánmi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) správcov úverov práv veriteľa 
podľa nesplácanej zmluvy o úvere alebo 
samotnej nesplácanej zmluvy o úvere, 
ktorú vydala úverová inštitúcia usadená 
v Únii, konajúci v mene nákupcu úverov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) nákupcov úverov práv veriteľa 
podľa nesplácanej zmluvy o úvere alebo 
samotnej nesplácanej zmluvy o úvere, 
ktorú vydala úverová inštitúcia usadená 
v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) správcov úverov konajúcich 
v mene nákupcu úveru v súlade s právami 
veriteľa podľa nesplácanej zmluvy 
o úvere alebo samotnej nesplácanej 
zmluvy o úvere, ktorú vydala úverová 
inštitúcia usadená v Únii, v súlade 
s uplatniteľným právom Únie alebo 
vnútroštátnym právom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) nákupcov úverov práv veriteľa 
podľa nesplácanej zmluvy o úvere alebo 
samotnej nesplácanej zmluvy o úvere, 
ktorú vydala úverová inštitúcia usadená 
v Únii.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Článok 3, články 23 až 33 a články 
39 až 43 tejto smernice sa uplatňujú na 
zabezpečené zmluvy o úvere uzavreté 
medzi veriteľmi a podnikovými dlžníkmi, 
ktoré sú zabezpečené akýmkoľvek 
hnuteľným a nehnuteľným majetkom vo 
vlastníctve podnikového dlžníka a ktoré 
boli predložené veriteľovi ako kolaterál 
s cieľom zabezpečiť splatenie pohľadávok 
vyplývajúcich zo zabezpečenej zmluvy 
o úvere.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) spravovanie práv veriteľa podľa 
zmluvy o úvere alebo samotnej zmluvy 
o úvere, ktoré vykonáva:

i) úverová inštitúcia usadená v Únii;
ii) správca alternatívnych investičných 
fondov (správca AIF), ktorý je oprávnený 
alebo registrovaný v súlade so smernicou 
2011/61/EÚ, resp. správcovská 
spoločnosť alebo investičná spoločnosť, 
ktorej bolo udelené povolenie v súlade 
so smernicou 2009/65/ES, a to 
za predpokladu, že investičná spoločnosť 
nevymenovala správcovskú spoločnosť 
v súlade s touto smernicou, v mene fondu, 
ktorý spravujú;
iii) neúverová inštitúcia, ktorá je 
pri vykonávaní činností v tomto členskom 
štáte pod dohľadom príslušného orgánu 
členského štátu v súlade s článkom 20 
smernice 2008/48 ES alebo s článkom 35 
smernice 2014/17/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58

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

b) spravovanie zmluvy o úvere, ktorú 
nevydala úverová inštitúcia usadená v Únii 
ani jej dcérske spoločnosti usadené v Únii 
s výnimkou prípadov, keď je vydaná 
zmluva o úvere nahradená zmluvou 
o úvere, ktorú vydala takáto inštitúcia 
alebo jej dcérske spoločnosti;

b) spravovanie práv veriteľa podľa 
zmluvy o úvere alebo samotnej zmluvy 
o úvere, ktorú nevydala úverová inštitúcia 
usadená v Únii, s výnimkou prípadov, keď 
sú práva veriteľa podľa zmluvy o úvere 
alebo samotná zmluva o úvere nahradené 
zmluvou o úvere, ktorú vydala takáto 
inštitúcia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) nákup zmluvy o úvere úverovou 
inštitúciou usadenou v Únii alebo jej 
dcérskymi spoločnosťami usadenými 
v Únii;

c) nákup práv veriteľa podľa 
nesplácanej zmluvy o úvere alebo 
samotnej nesplácanej zmluvy o úvere 
úverovou inštitúciou usadenou v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) prevod a spravovanie práv veriteľa 
alebo samotnej zmluvy o úvere v rámci 
sekuritizácie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty môžu z pôsobnosti 
tejto smernice vyňať spravovanie práv 
veriteľa podľa zmluvy o úvere alebo 
samotnú zmluvu o úvere vydanú členmi 
určitej profesie, ktorá je pod dohľadom 
každého členského štátu, ako napríklad 
notári alebo súdni úradníci vymedzení 
vnútroštátnym právom, alebo právnici, 
ako sa vymedzuje v článku 1 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 98/5/ES36a, 
pri vykonávaní činností uvedených 
v článku 3 ods. 9 tejto smernice, ktoré sú 
súčasťou ich profesie.
__________________
36a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o 
uľahčení trvalého výkonu právnického 
povolania v inom členskom štáte ako v 
tom, kde bola získaná kvalifikácia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „veriteľ“ je úverová inštitúcia alebo 
akákoľvek právnická osoba, ktorá v rámci 
svojej obchodnej, podnikateľskej alebo 
profesijnej činnosti vydala úver, alebo 
nákupca úveru;

(2) „veriteľ“ je úverová inštitúcia, ktorá 
vydala úver, alebo nákupca úveru;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 64

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(3) „dlžník“ je právnická alebo fyzická 
osoba, ktorá uzavrela s veriteľom zmluvu 
o úvere, vrátane jeho právneho nástupcu 
alebo nadobúdateľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „podnikový dlžník“ je právnická 
alebo fyzická osoba iná ako spotrebiteľ, 
ktorá uzavrela s veriteľom zmluvu 
o úvere;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) „zmluva o spravovaní úveru“ je 
písomná zmluva medzi veriteľom 
a správcom úveru o službách, ktoré má 
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správca úveru poskytnúť v mene veriteľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) „zabezpečená zmluva o úvere“ je 
zmluva o úvere, ktorú uzavrela úverová 
inštitúcia alebo iný podnik, ktorý má 
povolenie poskytovať úvery, ktoré sú 
zabezpečené niektorým z týchto 
kolaterálov;

vypúšťa sa

a) hypotékou, záložným bremenom, 
záložným právom alebo iným 
porovnateľným zabezpečovacím právom 
bežne používaným v členskom štáte 
v súvislosti s nehnuteľným majetkom;
b) záložným právom, záložným 
bremenom, záložným právom alebo iným 
porovnateľným zabezpečovacím právom 
bežne používaným v členskom štáte 
v súvislosti s hnuteľným majetkom;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) „nákupca úveru“ je akákoľvek 
právnická alebo fyzická osoba iná ako 
úverová inštitúcia alebo dcérska 
spoločnosť úverovej inštitúcie, ktorá 
v rámci svojej obchodnej, podnikateľskej 
alebo profesijnej činnosti kupuje zmluvu 
o úvere;

(7) „nákupca úveru“ je akákoľvek 
právnická alebo fyzická osoba iná ako 
úverová inštitúcia, ktorá v rámci svojej 
obchodnej, podnikateľskej alebo 
profesijnej činnosti kupuje práva veriteľa 
podľa nesplácanej zmluvy o úvere alebo 
samotnú nesplácanú zmluvu o úvere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) „domovský členský štát“ je členský 
štát, v ktorom má správca úveru bydlisko 
alebo v ktorom je usadený.

(9) „domovský členský štát“ je 
vzhľadom na správcu úveru členský štát, 
v ktorom má sídlo, resp. ak podľa svojho 
vnútroštátneho práva nemá sídlo – 
členský štát, v ktorom sa nachádza jeho 
ústredie, alebo vzhľadom na nákupcu 
úveru členský štát, v ktorom má nákupca 
úveru bydlisko alebo v ktorom je usadený.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) „hostiteľský členský štát“ je 
členský štát iný než domovský členský štát, 
v ktorom správca úveru zriadil pobočku, 
vymenoval zástupcu alebo v ktorom 
správca úveru poskytuje služby.

(10) „hostiteľský členský štát“ je 
členský štát iný než domovský členský štát, 
v ktorom správca úveru zriadil pobočku, 
vymenoval poskytovateľa úverových 
služieb podľa článku 10 alebo v ktorom 
má dlžník bydlisko, resp. v ktorom je 
usadený v čase uzavretia zmluvy o úvere.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) „spotrebiteľ“ je spotrebiteľ podľa 
vymedzenia v článku 3 písm. a) smernice 
2008/48/ES.

(11) „spotrebiteľ“ je fyzická osoba, 
ktorá pri uzatváraní zmlúv o úvere, 
na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná 
s cieľom, ktorý nesúvisí s jej obchodnou, 
podnikateľskou ani profesijnou 
činnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) „nesplácaná zmluva o úvere“ je 
úverová pohľadávka, ktorá spĺňa kritériá 
stanovené v prílohe V časti 2 ods. 213 
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 
č. 680/201438a na to, aby sa považovala za 
problémovú expozíciu.
________________
38a Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 
č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa 
stanovujú vykonávacie technické 
predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie 
inštitúciami na účely dohľadu podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 
28.6.2014, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) žiadateľ je občanom Únie alebo 
právnickou osobou uvedenou v článku 54 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

a) žiadateľ je právnickou osobou 
uvedenou v článku 54 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie a jeho sídlo, resp. ak 
podľa vnútroštátneho práva sídlo nemá – 
jeho ústredie, sa nachádza v členskom 
štáte, v ktorom sa uchádza o udelenie 
povolenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

i) majú dostatočne dobrú povesť;
ii) nemajú záznam v registri trestov i) nemajú záznam v registri trestov 
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ani v akomkoľvek inom rovnocennom 
vnútroštátnom registri v súvislosti so 
závažnými trestnými činmi týkajúcimi sa 
majetku, finančných činností alebo fyzickej 
integrity;

ani v akomkoľvek inom rovnocennom 
vnútroštátnom registri v súvislosti 
so závažnými trestnými činmi týkajúcimi 
sa majetku, finančných činností, prania 
špinavých peňazí, podvodov, daňovej 
trestnej činnosti, porušovania služobného 
tajomstva alebo fyzickej integrity;

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) osoby, ktoré majú kvalifikovanú 
účasť na činnostiach žiadateľa v zmysle 
článku 4 ods. 1 bodu 36 nariadenia (EÚ) 
č. 575/2013, majú dostatočne dobrú 
povesť tým, že spĺňajú požiadavky 
uvedené v bode i) a ii) písm. b) tohto 
odseku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) žiadateľ zaviedol vhodné 
mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly, 
ktoré zabezpečujú dodržiavanie práv 
dlžníka a pravidiel ochrany osobných 
údajov v súlade s právnymi predpismi 
upravujúcimi zmluvu o úvere,

c) žiadateľ zaviedol vhodné 
mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly, 
ktoré zabezpečujú dodržiavanie práv 
dlžníka a právnych predpisov 
upravujúcich práva veriteľa podľa 
zmluvy o úvere alebo samotnú zmluvu 
o úvere a nariadenia (EÚ) 2016/679;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) žiadateľ uplatňuje primeranú 
politiku, ktorá zabezpečuje spravodlivé 
a obozretné zaobchádzanie s dlžníkmi 
vrátane zohľadňovania ich finančnej 
situácie, prípadne potrebu týchto dlžníkov 
obrátiť sa na poradenské služby pre oblasť 
dlhov alebo na sociálne služby;

d) žiadateľ uplatňuje primeranú 
politiku, ktorá zabezpečuje dodržiavanie 
pravidiel ochrany spotrebiteľov 
a transparentnosť spravodlivého 
a obozretného zaobchádzania s dlžníkmi 
vrátane zohľadňovania ich finančnej 
situácie, prípadne potrebu týchto dlžníkov 
obrátiť sa na poradenské služby pre oblasť 
dlhov alebo na sociálne služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 82

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ec) žiadateľ má dostatočné počiatočné 
imanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. EBA vydá usmernenia 
na spresnenie podmienok uvedených 
v odseku 1 písm. ec) a ed) a minimálnych 
požiadaviek uvedených v odseku 1 písm. 
ee) tohto článku.
Uvedené usmernenia sa prijímajú 
v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) 
č. 1093/2010.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. EBA po konzultácii so všetkými 
príslušnými zainteresovanými stranami 
a po zohľadnení všetkých dotknutých 
záujmov vydá usmernenia v súlade 
s článkom 16 nariadenia (EÚ) 
č. 1093/2010 týkajúce sa požiadaviek 
uvedených v odseku 1 písm. b) bodu iii) 
tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) dôkaz o právnom postavení 
žiadateľa a v prípade potreby o založení 
spoločnosti;

a) dôkaz o právnom postavení 
žiadateľa a kópiu zakladateľskej listiny 
a stanov spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) totožnosť členov vedenia žiadateľa 
alebo správneho orgánu, ktorí majú v držbe 
kvalifikované účasti v zmysle článku 4 ods. 

c) totožnosť členov vedenia žiadateľa 
alebo správneho orgánu a osôb, ktoré majú 
v držbe kvalifikované účasti v zmysle 
článku 4 ods. 1 bodu 36 nariadenia (EÚ) 
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1 bodu 36 nariadenia (EÚ) č. 575/2013; č. 575/2013;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) dôkaz o tom, že žiadateľ a osoby 
uvedené v písmene c) tohto článku 
dodržiavajú podmienky stanovené 
v článku 5 ods. 1 písm. b);

d) dôkaz o tom, že žiadateľ dodržiava 
podmienky stanovené v článku 5 ods. 1 
písm. b);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) dôkaz o tom, že osoby uvedené 
v písm. c) tohto odseku dodržiavajú 
podmienky stanovené v článku 5 ods. 1 
písm. ba);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) dôkaz o postupoch uvedených 
v článku 5 ods. 1 písm. eb);

Or. en



PE644.827v01-00 64/111 PR\1193984SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány domovského členského 
štátu do 20 pracovných dní od doručenia 
žiadosti o udelenie povolenia posúdili, či je 
žiadosť úplná. Ak sa žiadosť považuje za 
neúplnú, príslušné orgány stanovia 
lehotu, do ktorej má žiadateľ poskytnúť 
akékoľvek ďalšie dodatočné informácie, 
a keď budú žiadosť považovať za úplnú, 
oznámia to žiadateľovi.

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány domovského členského 
štátu do 30 dní od doručenia žiadosti 
o udelenie povolenia posúdili, či je žiadosť 
úplná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány domovského členského 
štátu do 30 pracovných dní od doručenia 
úplnej žiadosti posúdili, či žiadateľ 
dodržiava vnútroštátne ustanovenia, 
ktorými sa transponuje táto smernica. 
Príslušné orgány na základe záverov 
uvedeného posúdenia prijmú plne 
odôvodnené rozhodnutie buď o udelení 
povolenia alebo o jeho zamietnutí, ktoré 
sa žiadateľovi oznámi do piatich 
pracovných dní.

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány domovského členského 
štátu do 90 dní od doručenia úplnej žiadosti 
alebo, ak sa žiadosť považuje za neúplnú, 
od doručenia požadovaných informácií 
informovali žiadateľa o tom, či bolo 
povolenie udelené alebo zamietnuté, a 
v prípade potreby uviedli dôvody jeho 
zamietnutia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 95

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty zabezpečia, aby mal 
žiadateľ právo odvolať sa na súde, ak 
príslušné orgány domovského členského 
štátu rozhodnú o zamietnutí žiadosti 
o povolenie podľa článku 5 ods. 2 alebo ak 
príslušné orgány neprijali žiadne 
rozhodnutie v súvislosti so žiadosťou 
o udelenie povolenia do šiestich mesiacov 
od podania úplnej žiadosti.

5. Členské štáty zabezpečia, aby mal 
žiadateľ právo odvolať sa na súde, ak 
príslušné orgány domovského členského 
štátu rozhodnú o zamietnutí žiadosti 
o povolenie podľa článku 5 ods. 2 alebo ak 
príslušné orgány v lehote stanovenej 
v odseku 4 tohto článku neprijali žiadne 
rozhodnutie v súvislosti s uvedenou 
žiadosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) prestal spĺňať podmienky stanovené 
v článku 5 ods. 1;

e) (Netýka sa slovenskej verzie.)



PE644.827v01-00 66/111 PR\1193984SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány založili a viedli 
prinajmenšom zoznam alebo, ak sa to 
považuje za vhodnejšie, vnútroštátny 
register všetkých správcov úverov, ktorí 
majú povolenie poskytovať služby na ich 
území vrátane správcov úverov 
poskytujúcich služby podľa článku 11.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Register je verejne prístupný online 2. Zoznam alebo register je verejne 
prístupný online na webových sídlach 



PR\1193984SK.docx 67/111 PE644.827v01-00

SK

a pravidelne sa aktualizuje. príslušných orgánov a pravidelne sa 
aktualizuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade odňatia povolenia 
príslušné orgány bezodkladne aktualizujú 
register.

3. V prípade odňatia povolenia 
príslušné orgány bezodkladne aktualizujú 
zoznam alebo register.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru poskytoval svoje služby 
týkajúce sa spravovania a vymáhania 
zmluvy o úvere na základe písomnej 
zmluvy s veriteľom.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípade, že nákupca úveru sám 
nevykonáva činnosti spravovania úveru, 
správca úveru vymenovaný v súlade 
s článkom 15 ods. 1 poskytoval svoje 
služby týkajúce sa spravovania 
a vymáhania práv veriteľa podľa zmluvy 
o úvere alebo samotnej zmluvy o úvere 
na základe zmluvy o spravovaní úveru 
s veriteľom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Dohoda podľa odseku 1 musí 
obsahovať:

2. Zmluva o spravovaní úveru musí 
obsahovať:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) doložku požadujúcu spravodlivé 
a dôsledné zaobchádzanie s dlžníkmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty môžu požiadať, aby 
sa zmluvou o spravovaní úveru stanovila 
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aj požiadavka, podľa ktorej správca 
úverov pred externým zabezpečovaním 
činností informuje veriteľa o akejkoľvek 
svojej činnosti vychádzajúcej z jeho úlohy 
správcu úverov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru aspoň päť rokov od dátumu 
skončenia zmluvy podľa odseku 1 alebo 
počas zákonnej premlčacej lehoty platnej 
v domovskom členskom štáte, no nie 
dlhšie ako 10 rokov, viedol a udržiaval 
tieto záznamy:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) všetku korešpondenciu s veriteľom 
aj s dlžníkom;

a) relevantnú korešpondenciu 
s veriteľom aj s dlžníkom podľa 
podmienok poskytnutých v uplatniteľnom 
vnútroštátnom práve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) všetky pokyny prijaté od veriteľa 
v súvislosti s každou zmluvou o úvere, 
ktorú v mene uvedeného veriteľa spravuje 
a vymáha.

b) príslušné pokyny prijaté od veriteľa 
v súvislosti s každým právom veriteľa 
podľa zmluvy o úvere alebo so samotnou 
zmluvou o úvere, ktorú v mene uvedeného 
veriteľa spravuje a vymáha, podľa 
podmienok stanovených v uplatniteľnom 
vnútroštátnom práve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) zmluvu o spravovaní úveru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) uzavretie písomnej dohody 
o externom zabezpečovaní medzi 

vypúšťa sa
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správcom úveru a poskytovateľom 
úverových služieb, podľa ktorej je 
poskytovateľ úverových služieb povinný 
dodržiavať príslušné právo Únie alebo 
vnútroštátne právo uplatniteľné na 
zmluvu o úvere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) povinnosti správcov úverov podľa 
tejto smernice sa nesmú delegovať;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zmluvný vzťah a povinnosti 
správcu úveru voči jeho klientom sa 
nemenia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) podmienky pre udelenie povolenia 
správcovi úveru stanovené v článku 5 ods. 

vypúšťa sa
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1 nie sú dotknuté;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) externé zabezpečovanie činností 
poskytovateľa úverových služieb nebráni 
tomu, aby príslušné orgány vykonávali 
dohľad nad správcom úveru v súlade 
s článkami 12 a 20;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) správca úveru má priamy prístup 
ku všetkým relevantným informáciám, 
ktoré sa týkajú externe zabezpečovaných 
služieb prostredníctvom poskytovateľa 
úverových služieb;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) správca úveru si udržiava odborné 
znalosti a zdroje na to, aby po uplynutí 

vypúšťa sa
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dohody o externom zabezpečovaní mohol 
vykonávať externe zabezpečované 
činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru viedol a udržiaval záznamy 
o príslušných pokynoch poskytnutých 
poskytovateľovi úverových služieb 
za podmienok stanovených 
v uplatniteľnom vnútroštátnom práve, 
ako aj dohodu o externom zabezpečovaní, 
a to aspoň päť rokov od dátumu 
skončenia zmluvy uvedeného v ods. 1 
alebo počas zákonnej premlčacej lehoty 
v členskom štáte, nie však dlhšie ako 10 
rokov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 121

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru a poskytovateľ úverových 
služieb na požiadanie sprístupnili 
príslušným orgánom informácie podľa 
odseku 2.

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru a poskytovateľ úverových 
služieb na požiadanie sprístupnili 
príslušným orgánom informácie podľa 
odseku 2a.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru, ktorý získal povolenie 
v súlade s článkom 5 v domovskom 
členskom štáte, mal právo poskytovať 
v Únii uvedené služby, na ktoré sa 
vzťahuje uvedené povolenie, a to bez toho, 
aby boli dotknuté obmedzenia 
a požiadavky stanovené vo vnútroštátnom 
práve hostiteľského členského štátu 
v súlade s touto smernicou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) podľa potreby totožnosť a adresu 
poskytovateľa úverových služieb 
v hostiteľskom členskom štáte;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 124

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) podľa potreby podrobné údaje 
o opatreniach prijatých s cieľom 
prispôsobiť vnútorné postupy 
a o mechanizmoch riadenia a vnútornej 
kontroly na zabezpečenie dodržiavania 
právnych predpisov uplatniteľných na 
zmluvu o úvere.

e) podľa potreby podrobné údaje 
o opatreniach prijatých s cieľom 
prispôsobiť vnútorné postupy 
a o mechanizmoch riadenia a vnútornej 
kontroly na zabezpečenie dodržiavania 
právnych predpisov uplatniteľných 
na práva veriteľa podľa zmluvy o úvere 
alebo na samotnú zmluvu o úvere.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Príslušné orgány domovského 
členského štátu v lehote 30 pracovných dní 
od doručenia informácií uvedených 
v odseku 2 odovzdajú uvedené informácie 
príslušným orgánom hostiteľského 
členského štátu, ktorý bezodkladne potvrdí 
ich doručenie. Príslušné orgány 
domovského členského štátu potom 
informujú správcu úveru o tomto potvrdení 
doručenia.

3. Príslušné orgány domovského 
členského štátu v lehote 30 pracovných dní 
od doručenia informácií uvedených 
v odseku 2 odovzdajú všetky uvedené 
informácie príslušným orgánom 
hostiteľského členského štátu, ktorý 
bezodkladne potvrdí ich doručenie. 
Príslušné orgány domovského členského 
štátu potom informujú správcu úveru 
o tomto potvrdení doručenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 5 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty zabezpečia, aby po 
tom, ako príslušné orgány domovského 
členského štátu oznámia informácie 
podľa odseku 2, mohol správca úveru 
začať poskytovať služby v hostiteľskom 
členskom štáte od skoršej z týchto udalostí:

5. Členské štáty zabezpečia, aby 
mohol správca úveru začať poskytovať 
služby v hostiteľskom členskom štáte 
od skoršej z týchto udalostí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v prípade nedoručenia oznámenia 
podľa písmena a) po uplynutí dvoch 
mesiacov od dátumu oznámenia 
informácií podľa odseku 3.

b) v prípade nedoručenia oznámenia 
podľa písmena a) po uplynutí dvoch 
mesiacov od dátumu predloženia všetkých 
informácií podľa odseku 2 príslušnému 
orgánu hostiteľského členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru informoval príslušný orgán 
domovského členského štátu o zmene 
v dôsledku informácií oznámených 
v súlade s odsekom 3 prostredníctvom 
postupu stanoveného v odsekoch 3 až 5.

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru informoval príslušný orgán 
domovského členského štátu o zmene 
v dôsledku informácií oznámených 
v súlade s odsekom 2 prostredníctvom 
postupu stanoveného v odsekoch 3 až 5.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 129

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 131

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Ak sa príslušné orgány 
hostiteľského členského štátu rozhodnú 
vykonať kontroly na mieste v mene 
príslušných orgánov domovského 
členského štátu, o výsledkoch uvedených 
kontrol bezodkladne informujú príslušné 
orgány domovského členského štátu.

7. (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány domovského členského 
štátu oznámili podrobné údaje 
o akýchkoľvek správnych alebo iných 
postupoch, ktoré sa začali so zreteľom na 
dôkaz poskytnutý hostiteľským členským 
štátom, alebo o sankciách či pokutách 
a nápravných opatreniach prijatých proti 
správcovi úveru, alebo odôvodnené 
rozhodnutie, prečo neboli prijaté žiadne 
opatrenia, príslušným orgánom 
hostiteľského členského štátu, ktorý 
uviedol dôkaz, a to najneskôr dva mesiace 
od žiadosti podľa odseku 8. V prípade 
začatia postupu príslušné orgány 
domovského členského štátu pravidelne 
informujú príslušné orgány hostiteľského 
členského štátu o jeho stave.

10. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány domovského členského 
štátu oznámili podrobné údaje 
o akýchkoľvek správnych alebo iných 
postupoch, ktoré sa začali so zreteľom 
na dôkaz poskytnutý hostiteľským 
členským štátom, alebo o pokutách 
a nápravných opatreniach prijatých proti 
správcovi úveru, alebo odôvodnené 
rozhodnutie, prečo neboli prijaté žiadne 
opatrenia, príslušným orgánom 
hostiteľského členského štátu, ktorý 
uviedol dôkaz, a to najneskôr dva mesiace 
od žiadosti podľa odseku 8. V prípade 
začatia postupu príslušné orgány 
domovského členského štátu pravidelne 
informujú príslušné orgány hostiteľského 
členského štátu o jeho stave.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 135

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136

Návrh smernice
Článok 13 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Právo na informácie týkajúce sa zmluvy 
o úvere

Právo na informácie týkajúce sa práv 
veriteľa podľa nesplácanej zmluvy 
o úvere alebo samotnej nesplácanej 
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zmluvy o úvere

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Členské štáty pri každom prevode 
požadujú, aby úverové inštitúcie, ktoré 
prevádzajú práva veriteľa podľa 
nesplácanej zmluvy o úvere alebo 
samotnú nesplácanú zmluvu o úvere 
na nákupcu úveru, štvrťročne informovali 
príslušné orgány určené v súlade 
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2013/36/EÚ39 tieto údaje: s článkom 20 ods. 3 tejto smernice 
a článkom 4 smernice 2013/36/EÚ39 
o identifikátore právnického subjektu 
nákupcu úveru alebo, ak takýto 
identifikátor neexistuje, o:

i) totožnosti nákupcu úveru alebo členov 
riadiaceho alebo správneho orgánu 
nákupcu a osôb, ktoré majú kvalifikovanú 
účasť na činnostiach nákupcu v zmysle 
článku 4 ods. 1 bodu 36 nariadenia (EÚ) 
č. 575/2013; a
ii) adrese nákupcu.
Úverová inštitúcia navyše informuje 
prinajmenšom o týchto údajoch:

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) typ aktív, ktoré zabezpečujú 
zmluvu o úvere vrátane informácií o tom, 
či je zmluva o úvere uzavretá so 
spotrebiteľmi;

a) právomoci požiadať o ďalšie 
informácie týkajúce sa prevodu práv 
veriteľa podľa nesplácaných zmlúv 
o úvere alebo prevedených nesplácaných 
zmlúv o úvere;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 140

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) hodnotu zmluvy o úvere; b) počet a rozsah práv veriteľa podľa 
nesplácaných zmlúv o úvere alebo 
prevedených nesplácaných zmlúv o úvere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) totožnosť a adresu dlžníka 
a nákupcu úveru a prípadne jeho 
zástupcu určeného v súlade s článkom 17.

c) tom, či prevod zahŕňa práva 
veriteľa podľa nesplácaných zmlúv 
o úvere alebo nesplácaných zmlúv o úvere 
uzavretých so spotrebiteľmi a v prípade 
potreby aj typ aktív, ktoré ich zabezpečujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Príslušné orgány uvedené v odseku 
2 bezodkladne oznámia informácie 
uvedené v uvedenom odseku, ako aj 
akékoľvek ďalšie informácie, ktoré by 
mohli považovať za potrebné na 
vykonávanie svojich úloh v súlade s touto 
smernicou, príslušným orgánom členského 
štátu, v ktorom je usadený nákupca úveru 
alebo jeho zástupca určený v súlade 
s článkom 17, a príslušným orgánom 

3. Príslušné orgány určené v súlade 
s článkom 20 ods. 3 bezodkladne oznámia 
informácie uvedené v uvedenom odseku, 
ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré 
by mohli považovať za potrebné 
na vykonávanie svojich úloh v súlade 
s touto smernicou, príslušným orgánom 
domovského členského štátu nákupcu 
úveru.
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členského štátu, v ktorom je usadený 
dlžník alebo v ktorom má bydlisko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143

Návrh smernice
Článok 14 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Technické predpisy týkajúce sa údajov 
o nesplácaných úveroch

Technické predpisy týkajúce sa formátov 
údajov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 145

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Orgán EBA predloží Komisii tento 
návrh vykonávacích technických predpisov 
do ...[12 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
nákupca úveru vymenoval subjekt 
uvedený v článku 2 ods. 4 písm. a) bodoch 
i) a iii) alebo správcu úveru, aby vykonával 
činnosti spravovania úverov v súvislosti 
s nesplácanými zmluvami o úvere alebo 
s právami veriteľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
nákupca úveru nepodliehal žiadnym 

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 149

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Táto smernica nemá vplyv 
na právne predpisy členských štátov, 
ktorými sa rozširuje rozsah pôsobnosti 
smernice, ani na ukladanie dodatočných 
požiadaviek nákupcom úverov, ktorí nie 
sú držiteľmi licencie v súlade 
s nariadením č. 575/2013 a smernicou 
2013/36/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Členské štáty môžu nákupcom 
úverov umožniť, aby do spravovania 
úverov, ktoré získali, zapojili fyzické 
osoby. Tieto fyzické osoby by mali 
podliehať vnútroštátnemu režimu 
regulácie a dohľadu, pričom by v súlade 
s touto smernicou nemali mať prospech 
zo slobodného poskytovania služieb 
v inom členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151

Návrh smernice
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16 vypúšťa sa
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Využívanie správcov úverov, úverových 
inštitúcií alebo ich dcérskych spoločností

1. Členské štáty požadujú, aby 
správca úverov alebo prípadne jeho 
zástupca určený v súlade s článkom 17 
informoval príslušné orgány členského 
štátu, v ktorom má správca úverov alebo 
jeho zástupca bydlisko alebo v ktorom je 
usadený, o totožnosti a adrese úverovej 
inštitúcie, jej dcérskej spoločnosti alebo 
správcu úveru, ktorí sa zapojili do 
vykonávania činností spravovania úverov 
v súvislosti s prevádzanou zmluvou 
o úvere.
2. Ak sa nákupca úveru alebo 
zástupca určený v súlade s článkom 17 
zaoberá spravovaním úverov v inej 
úverovej inštitúcii alebo dcérskej 
spoločnosti, alebo u iného správcu úverov, 
oznámi to príslušným orgánom uvedeným 
v odseku 1 aspoň dva týždne pred 
uvedenou zmenou a uvedie totožnosť 
a adresu novej úverovej inštitúcie, jej 
dcérskej spoločnosti alebo správcu úveru, 
ktorí sú zapojení do vykonávania činnosti 
spravovania úverov v súvislosti 
s prevádzanou zmluvou o úvere.
3. Členské štáty požadujú, aby 
príslušné orgány členského štátu, 
v ktorom majú bydlisko alebo v ktorom sú 
usadení správcovia úverov alebo prípadne 
ich zástupcovia určení v súlade s článkom 
17, bezodkladne previedli na príslušné 
orgány zodpovedné za dohľad nad 
úverovou inštitúciou, jej dcérskou 
spoločnosťou alebo správcom úveru 
podľa odsekov 1 a 2 informácie doručené 
v súlade s článkom 13 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152

Návrh smernice
Článok 17
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 17 vypúšťa sa
Zástupca nákupcov úverov neusadených 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153

Návrh smernice
Článok 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18 vypúšťa sa
Nákupcovia úverov priamo vymáhajúci 

zmluvu o úvere
1. Členské štáty zabezpečia, aby 
správca úveru alebo prípadne jeho 
zástupca určený v súlade s článkom 17 
oznámil príslušným orgánom členského 
štátu, v ktorom má bydlisko správca úveru 
alebo prípadne jeho zástupca, alebo 
v ktorom je usadený, že má v úmysle 
priamo vymáhať nárok zo zmluvy o úvere, 
a aby pri tom poskytol tieto informácie:
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a) typ aktív, ktoré zabezpečujú 
zmluvu o úvere vrátane informácií o tom, 
či je zmluva o úvere uzavretá so 
spotrebiteľmi;
b) hodnotu zmluvy o úvere;
c) totožnosť a adresu dlžníka 
a nákupcu úveru alebo jeho zástupcu 
určeného v súlade s článkom 17.
2. Členské štáty požadujú, aby 
príslušné orgány uvedené v odseku 1 
bezodkladne zaslali informácie doručené 
v súlade s odsekom 1 príslušným orgánom 
členského štátu, v ktorom je usadený 
dlžník.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154

Návrh smernice
Článok 19 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prevod zmluvy o úvere nákupcom úveru Prevod práv veriteľa podľa nesplácanej 
zmluvy o úvere alebo samotnej 
nesplácanej zmluvy o úvere nákupcom 
úveru a informovanie príslušného orgánu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány uvedené v odseku 1 
bezodkladne previedli informácie doručené 
v súlade s článkom 13 ods. 3 na príslušné 
orgány členského štátu, v ktorom má 
správca úveru a prípadne jeho zástupca 
bydlisko alebo v ktorom je usadený.

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány uvedené v odseku 1 
bezodkladne previedli informácie doručené 
na príslušné orgány členského štátu, 
v ktorom má správca úveru bydlisko alebo 
v ktorom je usadený.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 157

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak členské štáty určia viac ako 
jeden príslušný orgán podľa odseku 3, 
stanovia ich príslušné úlohy.

4. Ak členské štáty určia viac ako 
jeden príslušný orgán podľa odseku 3, 
stanovia ich príslušné úlohy a jeden z nich 
určia za jediné miesto vstupu pre všetky 
potrebné výmeny a interakcie 
s príslušnými orgánmi domovského alebo 
hostiteľského členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 5 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Príslušné orgány zároveň overia, 
či sa požiadavky stanovené v odseku 5 
naďalej plnia, alebo či majú dôvodné 
podozrenie, že dochádza alebo došlo 
k praniu špinavých peňazí alebo 
financovaniu terorizmu, resp. k pokusu 
o pranie špinavých peňazí alebo 
financovanie terorizmu, alebo či existuje 
zvýšené riziko prania špinavých peňazí 
alebo financovania terorizmu v súvislosti 
s uvedenou inštitúciou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) právomoci ukladať správne sankcie 
alebo pokuty a nápravné opatrenia v súlade 
s ustanoveniami, ktorými sa transponuje 

d) právomoci ukladať správne pokuty 
a nápravné opatrenia v súlade 
s ustanoveniami, ktorými sa transponuje 
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článok 22; článok 22;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno e c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány domovského členského 
štátu uplatnením prístupu založeného 
na riziku zhodnotili, ako správca úveru 
plní požiadavky stanovené v článku 5 
ods. 1 písm. c), d), e) a eb).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 167

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušné orgány domovského 
členského štátu pravidelne aspoň raz za 
rok informujú príslušné orgány 
hostiteľského členského štátu o výsledkoch 
hodnotenia podľa odseku 2 vrátane 
podrobných údajov o akýchkoľvek 
prijatých správnych sankciách alebo 
nápravných opatreniach.

4. Príslušné orgány domovského 
členského štátu informujú príslušné orgány 
hostiteľského členského štátu o výsledkoch 
hodnotenia podľa odseku 2 vrátane 
podrobných údajov o akýchkoľvek 
prijatých správnych sankciách alebo 
nápravných opatreniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušný orgán domovského členského 
štátu mohol požiadať správcu úveru, 
poskytovateľa úverových služieb alebo 
nákupcu úveru, alebo jeho zástupcu 
vymenovaného v súlade s článkom 17, 
ktorý nespĺňa požiadavky vnútroštátnych 
ustanovení, ktorými sa transponuje táto 
smernica, aby v počiatočnom štádiu prijal 
všetky potrebné opatrenia alebo podnikol 
všetky potrebné kroky v záujme 
dodržiavania uvedených ustanovení.

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušný orgán domovského členského 
štátu mohol požiadať správcu úveru, 
poskytovateľa úverových služieb alebo 
nákupcu úveru, ktorý nespĺňa požiadavky 
vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa 
transponuje táto smernica, aby 
v počiatočnom štádiu prijal všetky 
potrebné opatrenia alebo podnikol všetky 
potrebné kroky v záujme dodržiavania 
uvedených ustanovení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) mechanizmy riadenia a vnútornej 
kontroly správcu úveru stanovené v článku 
5 ods. 1 písm. c) nezabezpečujú 
dodržiavanie práv dlžníka a súlad 
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s pravidlami ochrany osobných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) vnútorné postupy správcu úveru 
stanovené v článku 5 ods. 1 písm. e) 
nezabezpečujú zaznamenávanie 
a vybavovanie sťažností dlžníkov v súlade 
s povinnosťami stanovenými vo 
vnútroštátnych opatreniach, ktorými sa 
transponuje táto smernica;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) správca úveru alebo prípadne jeho 
zástupca určený v súlade s článkom 17 
neoznamuje informácie stanovené vo 
vnútroštátnych opatreniach, ktorými sa 
transponujú články 16, 18 a 19;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – písmeno f
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) správca úveru alebo prípadne jeho 
zástupca určený v súlade s článkom 17 
nedodržiava požiadavku vnútroštátnych 
opatrení, ktorými sa transponuje článok 
15;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) správca úveru nedodržiava 
požiadavku vnútroštátnych opatrení, 
ktorými sa transponuje článok 17.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gc) správca úveru nespĺňa požiadavky 
vnútroštátnych opatrení , ktorými sa 
transponuje článok 35 tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zrušenie povolenia vykonávať 
činnosti ako správca úveru;

a) odňatie povolenia vykonávať 
činnosti ako správca úveru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) príkaz vyžadujúci, aby správca 
úveru alebo nákupca úveru, alebo 
prípadne jeho zástupca určený v súlade 
s článkom 17 napravil porušenie, upustil 
od konania a zdržal sa opakovania 
uvedeného konania;

b) príkaz vyžadujúci, aby správca 
úveru napravil porušenie, upustil 
od konania a zdržal sa opakovania 
uvedeného konania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) mieru zodpovednosti správcu úveru 
alebo nákupcu úveru, alebo prípadne jeho 
zástupcu určeného v súlade s článkom 17, 
ktorý je zodpovedný za porušenie;

b) mieru zodpovednosti správcu úveru 
alebo nákupcu úveru, ktorý je zodpovedný 
za porušenie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 183

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) dôležitosť dosiahnutých ziskov 
alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku 
porušenia zo strany správcu úveru alebo 
nákupcu úveru, alebo prípadne jeho 
zástupcu určeného v súlade s článkom 17, 
ktorý je zodpovedný za porušenie, pokiaľ 
ich možno určiť;

d) dôležitosť dosiahnutých ziskov 
alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku 
porušenia zo strany správcu úveru alebo 
nákupcu úveru, ktorý je zodpovedný 
za porušenie, pokiaľ ich možno určiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 4 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) predchádzajúce porušenia zo strany 
správcu úveru alebo nákupcu úveru, alebo 
prípadne jeho zástupcu určeného v súlade 
s článkom 17, ktorý je zodpovedný za 
porušenie;

g) predchádzajúce porušenia zo strany 
správcu úveru alebo nákupcu úveru, ktorý 
je zodpovedný za porušenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak sa situácie uvedené v odseku 1 
vzťahujú na právnické osoby, členské 
štáty takisto zabezpečia, aby príslušné 
orgány uplatňovali správne sankcie 
a nápravné opatrenia stanovené v odseku 2 
voči členom vedenia alebo správneho 

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

práva zodpovedné za porušenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Členské štáty zabezpečia, aby 
každé rozhodnutie o uložení správnych 
sankcií alebo nápravných opatrení 
stanovených v odseku 2 bolo riadne 
odôvodnené a podliehalo právu odvolať sa.

7. Členské štáty zabezpečia, aby 
každé rozhodnutie o uložení správnych 
pokút alebo nápravných opatrení 
stanovených v odseku 2 bolo riadne 
odôvodnené a podliehalo právu odvolať sa.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 188

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Členské štáty sa môžu rozhodnúť 
nestanoviť pravidlá o správnych 
sankciách za porušenia právnych 
predpisov, na ktoré sa vzťahujú trestné 
sankcie podľa ich vnútroštátneho práva. 
V uvedenom prípade členské štáty 
oznámia príslušné ustanovenia trestného 
práva Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189

Návrh smernice
HLAVA V

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov zo 16. októbra 
2019 schváliť navrhované rozdelenie a poveriť výbor ECON vypracovaním dvoch 
samostatných legislatívnych správ na základe návrhu Komisie COM(2018)0135. Vypusteným 
častiam sa bude venovať osobitný návrh správy v rámci samostatného postupu 
(2018/0063B(COD)).

Pozmeňujúci návrh 190

Návrh smernice
Článok 34 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti 
informovať spotrebiteľa podľa smernice 

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

2014/17/EÚ, smernice 2008/48/ES 
a smernice 93/13/EHS, členské štáty 
zabezpečia, aby pred úpravou podmienok 
týkajúcich sa práv veriteľa podľa zmluvy 
o úvere alebo samotnej zmluvy o úvere 
na základe súhlasu alebo v zmysle zákona 
veriteľ oznámil spotrebiteľovi tieto 
informácie:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191

Návrh smernice
Článok 34 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) jasný a komplexný zoznam 
navrhovaných zmien;

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192

Návrh smernice
Článok 36 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Spracovanie osobných údajov na účely 
tejto smernice sa uskutočňuje v súlade 
s nariadením (EÚ) 2016/679 a nariadením 
(EÚ) 2018/1725.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 193

Návrh smernice
Článok 37 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány, ktoré pri vykonávaní 
svojich funkcií a povinností na základe 
tejto smernice dostanú dôverné informácie, 
použili uvedené informácie iba počas 
vykonávania svojich funkcií a povinností.

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány, ktoré pri vykonávaní 
svojich funkcií a povinností na základe 
tejto smernice dostanú dôverné informácie, 
použili uvedené informácie iba počas 
vykonávania svojich funkcií a povinností 
stanovených podľa vnútroštátnych 
ustanovení, ktorými sa transponuje táto 
smernica. Výmena informácií podlieha 
podmienkam povinnosti mlčanlivosti 
podľa článku 76 smernice 2014/65/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194

Návrh smernice
Článok 37 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty stanovia, že všetky 
osoby, ktoré v súčasnosti pracujú 
pre príslušné orgány alebo pre ne 
v minulosti pracovali, ako aj audítori 
a znalci konajúci v mene príslušných 
orgánov, sú viazaní služobným 
tajomstvom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195

Návrh smernice
Článok 39 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 
182/2011.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 
182/201143.

__________________
43 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 1 – bod i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) počet oprávnených správcov 
úverov v Únii a počet správcov úverov 
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poskytujúcich svoje služby v hostiteľskom 
členskom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 1 – bod ii (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) počet práv veriteľa podľa 
nesplácaných zmlúv o úvere alebo 
nesplácaných zmlúv o úvere, ktoré kúpili 
od úverových inštitúcií nákupcovia úverov 
s bydliskom alebo so sídlom v tom istom 
členskom štáte ako úverová inštitúcia, 
resp. v inom členskom štáte ako úverová 
inštitúcia, alebo mimo Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 1 – bod iii (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) posúdenie existujúceho rizika 
prania špinavých peňazí a financovania 
terorizmu v súvislosti s činnosťami, ktoré 
vykonávajú správcovia úverov 
a nákupcovia úverov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 1 – bod iv (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) spoluprácu medzi príslušnými 
orgánmi podľa článku 37.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201

Návrh smernice
Článok 41 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty najneskôr 
31. decembra 2020 prijmú a uverejnia 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu 
s touto smernicou. Komisii bezodkladne 
oznámia znenie týchto ustanovení.

1. Členské štáty do ... [24 mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
prijmú a uverejnia zákony, iné právne 
predpisy a správne opatrenia potrebné 
na dosiahnutie súladu s touto smernicou. 
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
týchto ustanovení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202

Návrh smernice
Článok 41 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uvedené ustanovenia sa uplatňujú od 
1. januára 2021.

Uvedené ustanovenia sa uplatňujú od ...  
[deň po 24 mesiacoch od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203

Návrh smernice
Článok 41 – odsek 2 – pododsek 2



PR\1193984SK.docx 111/111 PE644.827v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4 ods. 1, článok 7 a články 9 až 12 
sa však uplatňujú od 1. júla 2021.

Odchylne od tejto smernice môžu 
subjekty, ktoré v deň uvedený v prvom 
pododseku v súlade s vnútroštátnym 
právom už vykonávajú činnosti 
spravovania úveru vymedzené v článku 3 
ods. 9, aj naďalej vykonávať tieto činnosti 
vo svojom domovskom členskom štáte, 
a to do ... [30 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
alebo do dňa, keď získajú povolenie 
v súlade s touto smernicou, podľa toho, 
čo nastane skôr.

Or. en


