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Pozměňovací návrh 102
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU a RADY,
o smlouvách o úvěru na bydlení

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU a RADY,
o smlouvách o úvěru na bydlení a o 
hypotečním úvěru

Or. en

Pozměňovací návrh 103
María Irigoyen Pérez

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Ve svém sdělení ze dne 13. dubna 
2011 nazvaném „Akt o jednotném trhu. 
Dvanáct nástrojů k podnícení 
hospodářského růstu a posílení důvěry.“
(KOM(2011(0206) se Komise zavázala, že 
ještě zlepší „větší ochranu vypůjčovatelů 
na trhu s hypotečními úvěry“.

Or. . es

Pozměňovací návrh 104
María Irigoyen Pérez

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Finanční krize ukázala, že neodpovědné 
chování účastníků trhu může podkopat 
základy finančního systému a vést ke ztrátě 
důvěry všech stran, zejména spotřebitelů, a 
potenciálně vážným sociálním a 
ekonomickým důsledkům. Mnoho 
spotřebitelů ztratilo důvěru ve finanční 
sektor a úvěry se staly pro dlužníky stále 
více neúnosnými, spojenými s nesplácením 
a rostoucími vynucenými prodeji. S 
ohledem na problémy zviditelněné finanční 
krizí a v souladu se snahou zajistit 
efektivní a konkurenční vnitřní trh Komise 
navrhla opatření týkající se smluv o úvěru 
na nemovitosti určené k bydlení včetně 
spolehlivého rámce pro zprostředkování 
úvěru v souvislosti s budoucím vytvořením 
odpovědných a spolehlivých trhů a 
obnovení spotřebitelské důvěry.

(3) Finanční krize ukázala, že neodpovědné 
chování účastníků trhu může podkopat 
základy finančního systému a vést ke ztrátě 
důvěry všech stran, zejména spotřebitelů, a 
potenciálně vážným sociálním a 
ekonomickým důsledkům. Mnoho 
spotřebitelů ztratilo důvěru ve finanční 
sektor a úvěry se staly pro dlužníky stále 
více neúnosnými, spojenými s nesplácením 
a rostoucími vynucenými prodeji. S 
ohledem na problémy zviditelněné finanční 
krizí a v souladu se snahou zajistit 
efektivní a konkurenční vnitřní trh, jenž 
zajišťuje finanční stabilitu a ochranu 
spotřebitelů, Komise navrhla opatření 
týkající se smluv o úvěru na nemovitosti 
určené k bydlení včetně spolehlivého 
rámce pro zprostředkování úvěru 
v souvislosti s budoucím vytvořením 
odpovědných a spolehlivých trhů a 
obnovení spotřebitelské důvěry.

Or. es

Pozměňovací návrh 105
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Použitelný právní rámec by měl 
poskytnout spotřebitelům důvěru, že 
věřitelé a zprostředkovatelé úvěru 
vystupují v nejlepším zájmu spotřebitele. 
Klíčovým prvkem zajištění této 
spotřebitelské důvěry je požadavek na 
zajištění vysokého stupně spravedlnosti, 
čestnosti a profesionality v odvětví. 
Zatímco by tato směrnice měla vyžadovat 
odpovídající vědomosti a odbornou 
způsobilost, které by měly být prokázány 

(16) Použitelný právní rámec by měl 
poskytnout spotřebitelům důvěru, že 
věřitelé a zprostředkovatelé úvěru 
vystupují v nejlepším zájmu spotřebitele. 
Klíčovým prvkem zajištění této 
spotřebitelské důvěry je požadavek na 
zajištění vysokého stupně spravedlnosti, 
čestnosti a profesionality v odvětví. Tato 
směrnice by měla vyžadovat odpovídající 
vědomosti a odbornou způsobilost, které 
by měly být prokázány na úrovni instituce,
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na úrovni instituce, členské státy by měly 
mít možnost zavést nebo zachovat tyto 
požadavky vůči jednotlivým fyzickým 
osobám.

a na úrovni fyzické osoby v případě 
zprostředkovatele úvěru, který pracuje 
sám.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem ochrany spotřebitele a zaručení rovných podmínek je důležité, aby každá osoba 
přímo zapojená do prodeje nebo zprostředkování úvěrů prokázala znalosti a schopnosti nutné 
pro plnění svých úkolů, včetně prostředníka, který pracuje sám jako fyzická osoba, bez 
zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 106
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Věřitelé a zprostředkovatelé úvěru ve 
velké míře využívají reklamy, která často 
uvádí zvláštní podmínky, aby nalákala 
spotřebitele na určitý produkt. 
Spotřebitelé by tedy měli být chráněni 
před nepoctivými a zavádějícími 
reklamními postupy a měli by být schopni 
si reklamy porovnat. Zvláštní ustanovení 
o reklamě na smlouvy o úvěru na 
nemovitosti určené k bydlení a seznam 
bodů, které by měly obsahovat reklamy a 
marketingové materiály namířené na 
spotřebitele, jsou nezbytné k tomu, aby si 
spotřebitelé mohli porovnat různé 
nabídky. Tato ustanovení zohledňují 
zvláštnosti smluv o úvěru na nemovitosti 
určené k bydlení, například skutečnost, že 
pokud splátky úvěru nebudou hrazeny, 
existuje riziko, že spotřebitel o nemovitost 
přijde. Členské státy by měly mít možnost 
zavést nebo zachovat ve svém 
vnitrostátním právu požadavky ohledně 
poskytnutí informací u reklamy, která 
neobsahuje informace o nákladech úvěru.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 107
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Aby byla zajištěna co největší možná 
transparentnost a aby bylo zabráněno 
zneužívání spojenému s možným střetem 
zájmů, když spotřebitelé využívají služeb 
zprostředkovatelů úvěru, měli by 
zprostředkovatelé úvěru podléhat 
povinnosti zveřejnit některé informace, 
dříve než poskytnou své služby. Toto 
zveřejnění by mělo obsahovat informace o 
jejich totožnosti a vztazích k věřitelům, 
například zda se zabývají produkty širšího 
okruhu věřitelů nebo pouze omezenějšího 
počtu věřitelů. Ti zprostředkovatelé úvěru, 
kteří nejsou svázáni s jedním věřitelem 
nebo skupinou věřitelů, by měli dále
spotřebitelům oznámit informace o 
existenci provizí placených věřiteli, pro 
které pracují, a o možných rozdílech 
v rámci těchto provizí.

(21) Aby byla zajištěna co největší možná 
transparentnost a aby bylo zabráněno 
zneužívání spojenému s možným střetem 
zájmů, když spotřebitelé využívají služeb 
zprostředkovatelů úvěru, měli by 
zprostředkovatelé úvěru podléhat 
povinnosti zveřejnit některé informace,
dříve než poskytnou své služby. Toto 
zveřejnění by mělo obsahovat informace o 
jejich totožnosti a vztazích k věřitelům, 
například zda se zabývají produkty širšího 
okruhu věřitelů nebo pouze omezenějšího 
počtu věřitelů. Zprostředkovatelé úvěru by 
měli spotřebitelům oznámit informace o 
existenci provizí placených věřiteli, pro 
které pracují, a o možných rozdílech 
v rámci těchto provizí. Členské státy by 
měly zajistit rovné podmínky tím, že 
budou vyžadovat srovnatelné informace 
týkající se rozdělení nákladů veřitelů.

Or. en

Odůvodnění

Přímí věřitelé nebo vázaní zprostředkovatelé úvěrů by měli mít požadavky na odměny, které 
budou srovnatelné s požadavky nevázaných zprostředkovatelů, aby byly zajištěny rovné 
podmínky a stejná úroveň ochrany spotřebitele a možnost lepšího porovnání.

Pozměňovací návrh 108
Cristian Silviu Buşoi
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Posouzení bonity by mělo vzít v 
úvahu všechny nezbytné faktory, které by 
mohly ovlivnit schopnost spotřebitele po 
dobu trvání úvěru splácet, včetně zejména 
příjmu spotřebitele, pravidelných výdajů, 
skóre úvěru, minulé úvěrové historie, 
schopnosti vypořádat se se změnami 
úrokové sazby a jiných stávajících 
úvěrových závazků. Dodatečná ustanovení 
mohou být nezbytná k dalšímu 
rozpracování různých prvků, které mohou 
být zohledněny při posuzování bonity. 
Členské státy mohou vydat pokyny ke 
způsobu a kritériím posouzení bonity 
klienta, například stanovením limitů na 
poměry úvěr/hodnota nemovitosti nebo 
úvěr/příjem.

(24) Posouzení bonity by mělo vzít v 
úvahu všechny nezbytné faktory, které by 
mohly ovlivnit schopnost spotřebitele po 
dobu trvání úvěru splácet, včetně zejména 
příjmu spotřebitele, pravidelných výdajů, 
skóre úvěru, minulé úvěrové historie, 
schopnosti vypořádat se se změnami 
úrokové sazby a jiných stávajících 
úvěrových závazků. Dodatečná ustanovení 
mohou být nezbytná k dalšímu 
rozpracování různých prvků, které mohou 
být zohledněny při posuzování bonity.

Or. en

Odůvodnění

Toto by lépe řešila směrnice o kapitálových požadavcích.

Pozměňovací návrh 109
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Záporné posouzení bonity by mělo
věřiteli naznačit, že si klient úvěr nemůže 
dovolit, a v důsledku toho by věřitel neměl 
úvěr poskytnout. Tento záporný výsledek 
může mít celou řadu příčin, především 
vyhledávání v databázi nebo záporné skóre 
úvěru. Kladné posouzení bonity by nemělo 
být pro věřitele závazné pro poskytnutí 
úvěru.

(25) Záporné posouzení bonity by mělo 
vést k poskytnutí úvěru pouze výjimečně. 
Za účelem prověření ze strany orgánů 
dohledu by o tom měl být proveden 
záznam. Tento záporný výsledek může mít 
celou řadu příčin, především vyhledávání v 
databázi nebo záporné skóre úvěru. Kladné 
posouzení bonity by nemělo být pro 
věřitele závazné pro poskytnutí úvěru.
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Or. de

Pozměňovací návrh 110
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Záporné posouzení bonity by mělo 
věřiteli naznačit, že si klient úvěr nemůže 
dovolit, a v důsledku toho by věřitel neměl 
úvěr poskytnout. Tento záporný výsledek 
může mít celou řadu příčin, především 
vyhledávání v databázi nebo záporné skóre 
úvěru. Kladné posouzení bonity by nemělo 
být pro věřitele závazné pro poskytnutí 
úvěru.

(25) Záporné posouzení bonity by mělo 
věřiteli naznačit, že si klient úvěr nemůže 
dovolit. Tento záporný výsledek může mít 
celou řadu příčin, především vyhledávání v 
databázi nebo záporné skóre úvěru. Kladné 
posouzení bonity by nemělo být pro 
věřitele závazné pro poskytnutí úvěru.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Spotřebitelé by měli věřiteli nebo 
zprostředkovateli poskytnout veškeré 
dostupné odpovídající informace o své 
finanční situaci a individuálních 
okolnostech, aby usnadnili posouzení 
bonity. Spotřebitelé by však neměli být 
postiženi, pokud nejsou s to poskytnout 
určitou informaci nebo posouzení 
budoucího vývoje své situace. V situacích, 
kdy spotřebitelé vědomě poskytnou 
neúplnou nebo nepřesnou informaci, by 
členské státy měly být schopny určit 
odpovídající sankce.

(26) Spotřebitelé by měli věřiteli 
poskytnout veškeré dostupné odpovídající 
informace o své finanční situaci a 
individuálních okolnostech, aby usnadnili 
posouzení bonity. Spotřebitelé by však 
neměli být postiženi, pokud nejsou s to 
poskytnout určitou informaci nebo 
posouzení budoucího vývoje své situace. V 
situacích, kdy spotřebitelé vědomě 
poskytnou neúplnou nebo nepřesnou 
informaci, by členské státy měly být 
schopny určit odpovídající sankce.
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Or. en

Odůvodnění

Zprostředkovatelé nejsou odpovědní za posouzení bonity a nemají stejný přístup k informacím 
jako věřitel, takže by neměli být v tomto kontextu zmiňováni.

Pozměňovací návrh 112
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Je-li rozhodnutí o zamítnutí žádosti o 
úvěr založeno na údajích získaných 
vyhledáváním v databázi nebo absenci 
údajů tamtéž, měl by o tom věřitel 
spotřebitele vyrozumět a sdělit mu název 
použité databáze a jakékoli jiné informace 
požadované podle směrnice 95/46/ES, aby 
spotřebitel mohl vykonat své právo 
přístupu a případně opravit, vymazat nebo 
zablokovat osobní údaje, jež se ho týkají a 
jsou v této databázi zpracovávány. Je-li 
rozhodnutí o zamítnutí žádosti o úvěr 
založeno na automatickém rozhodnutí nebo 
na systematických metodách, jako jsou 
systémy úvěrového ohodnocení, měl by o 
tom věřitel spotřebitele vyrozumět, 
vysvětlit mu postup, který vedl 
k rozhodnutí, a informovat ho, jakým 
způsobem může spotřebitel požádat o 
ruční prověření rozhodnutí. Po věřiteli by 
však tyto informace neměly být 
vyžadovány, pokud by to bylo zakázáno 
jinými právními předpisy Unie, jako jsou 
právní předpisy o praní peněz nebo 
financování terorismu. Tyto informace by 
ani neměly být poskytovány, pokud by to 
bylo v rozporu s veřejným pořádkem nebo 
veřejnou bezpečností, například 
s předcházením trestným činům a jejich 
odhalováním, vyšetřováním nebo 
stíháním.

(29) Je-li rozhodnutí o zamítnutí žádosti o 
úvěr založeno na údajích získaných 
vyhledáváním v databázi nebo absenci 
údajů tamtéž, měl by o tom věřitel 
spotřebitele vyrozumět a sdělit mu název 
použité databáze a jakékoli jiné informace 
požadované podle směrnice 95/46/ES, aby 
spotřebitel mohl vykonat své právo 
přístupu a případně opravit, vymazat nebo 
zablokovat osobní údaje, jež se ho týkají a 
jsou v této databázi zpracovávány. Je-li 
rozhodnutí o zamítnutí žádosti o úvěr 
založeno na automatickém rozhodnutí nebo 
na systematických metodách, jako jsou 
systémy úvěrového ohodnocení, měl by o 
tom věřitel spotřebitele vyrozumět, stejně 
jako o tom, jakým způsobem může 
spotřebitel požádat o prověření rozhodnutí.
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Pozměňovací návrh 113
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Aby spotřebitelé porozuměli povaze 
služby, měli by si být vědomi, co tvoří 
individuální doporučení o vhodných 
smlouvách o úvěru podle potřeb klienta a 
jeho finanční situace („poradenství“), a 
kdy je poskytováno a kdy nikoliv. Ti, kdo 
poskytují poradenství, by měli jednat ve 
shodě s obecnými standardy, aby bylo 
zajištěno, že je spotřebiteli představena 
řada produktů vyhovujících jeho potřebám 
a situaci. Tato služba by měla vycházet z 
přiměřené a dostatečně široké analýzy 
dostupných produktů na trhu a podrobného 
hodnocení finanční situace spotřebitele, 
jeho preferencí a cílů. Toto posouzení by 
mělo vycházet z aktuálních informací a 
přiměřených předpokladů o situaci 
spotřebitele po dobu čerpání úvěru. 
Členské státy mohou vyjasnit, jak by měla 
být posouzena vhodnost daného produktu 
pro spotřebitele v rámci poskytování 
poradenství.

(31) Aby spotřebitelé porozuměli povaze 
služby, měli by si být vědomi, co tvoří 
individuální doporučení pro daného 
spotřebitele ohledně jedné nebo více 
transakcí souvisejících se smlouvami o 
úvěru, které nejlépe vyhovují jeho 
potřebám („poradenství“), a kdy je 
poskytováno a kdy nikoliv. Ti, kdo 
poskytují poradenství, by měli jednat ve 
shodě s obecnými standardy, aby bylo 
zajištěno, že je spotřebiteli představena 
řada produktů vyhovujících jeho potřebám 
a situaci. Tato služba by měla vycházet z 
přiměřené a dostatečně široké analýzy 
dostupných produktů na trhu a podrobného 
hodnocení finanční situace spotřebitele, 
jeho preferencí a cílů. Toto posouzení by 
mělo vycházet z aktuálních informací a 
přiměřených předpokladů o situaci 
spotřebitele po dobu čerpání úvěru. 
Členské státy mohou vyjasnit, jak by měla 
být posouzena vhodnost daného produktu 
pro spotřebitele v rámci poskytování 
poradenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Aby spotřebitelé porozuměli povaze 
služby, měli by si být vědomi, co tvoří 
individuální doporučení o vhodných 
smlouvách o úvěru podle potřeb klienta a 
jeho finanční situace („poradenství“), a kdy 
je poskytováno a kdy nikoliv. Ti, kdo 
poskytují poradenství, by měli jednat ve 
shodě s obecnými standardy, aby bylo 
zajištěno, že je spotřebiteli představena 
řada produktů vyhovujících jeho potřebám 
a situaci. Tato služba by měla vycházet z 
přiměřené a dostatečně široké analýzy 
dostupných produktů na trhu a podrobného 
hodnocení finanční situace spotřebitele, 
jeho preferencí a cílů. Toto posouzení by 
mělo vycházet z aktuálních informací a 
přiměřených předpokladů o situaci 
spotřebitele po dobu čerpání úvěru. 
Členské státy mohou vyjasnit, jak by měla 
být posouzena vhodnost daného produktu 
pro spotřebitele v rámci poskytování
poradenství.

(31) Aby spotřebitelé porozuměli povaze 
služby, měli by si být vědomi, co tvoří 
individuální doporučení o vhodných 
smlouvách o úvěru podle potřeb klienta a 
jeho finanční situace („poradenství“), a kdy 
je poskytováno a kdy nikoliv. Ti, kdo 
poskytují poradenství, by měli jednat ve 
shodě s obecnými standardy, aby bylo 
zajištěno, že je spotřebiteli představena 
řada produktů vyhovujících jeho potřebám 
a situaci. Tato služba by měla vycházet z 
přiměřené a dostatečně široké analýzy 
produktů dostupných v rámci produktů, 
které nabízí věřitel nebo zprostředkovatel 
úvěru na celém trhu, přičemž poradenství 
poskytuje nezávislý orgán, a podrobného 
hodnocení finanční situace spotřebitele, 
jeho preferencí a cílů. Toto posouzení by 
mělo vycházet z aktuálních informací a 
přiměřených předpokladů o situaci 
spotřebitele po dobu čerpání úvěru. 
Členské státy mohou vyjasnit, jak by měla 
být posouzena vhodnost daného produktu 
pro spotřebitele v rámci poskytování 
poradenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Schopnost klienta splatit svůj úvěr 
předčasně před vypršením své smlouvy o 
úvěru může hrát důležitou roli v podpoře 
konkurence na jednotném trhu a volného 
pohybu občanů EU. Avšak vnitrostátní 
zásady a podmínky, za kterých spotřebitelé 
mohou úvěr splatit, a podmínky, za jakých 

(32) Schopnost klienta splatit svůj úvěr 
předčasně před vypršením své smlouvy o 
úvěru může hrát důležitou roli v podpoře 
konkurence na jednotném trhu a volného 
pohybu občanů EU. Avšak vnitrostátní 
zásady a podmínky, za kterých spotřebitelé 
mohou úvěr splatit, a podmínky, za jakých 
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se může předčasné splacení uskutečnit, se 
výrazně liší. I přes různorodost finančních 
mechanismů hypoték a šíři dostupných 
produktů je na úrovni Unie nezbytné 
stanovit určité standardy předčasného 
splacení úvěru, aby bylo zajištěno, že 
spotřebitelé mají možnost splnit své 
závazky, dříve než je uvedeno ve smlouvě 
o úvěru, a aby mohli snáze vybírat nejlepší 
produkty s ohledem na své potřeby. 
Členské státy by měly proto zajistit buď 
právními předpisy, nebo prostřednictvím 
smluvních ustanovení, aby spotřebitelé 
měli zákonné nebo smluvní právo na 
předčasné splacení, nicméně členské státy 
by měly moci definovat podmínky pro 
výkon tohoto práva. Tyto podmínky 
mohou obsahovat časová omezení spojená 
s výkonem práva, rozdílné zacházení v 
závislosti na druhu úrokové sazby, ať už 
fixní nebo variabilní, nebo omezení s 
ohledem na okolnosti, za kterých může být 
právo uplatněno. Členské státy mohou 
rovněž stanovit, že věřitel má nárok na 
spravedlivou a objektivně odůvodněnou 
kompenzaci případných nákladů přímo 
spojených s předčasným splacením úvěru. 
Pokud k předčasnému splacení dojde 
v době, po kterou je úroková sazba 
fixována, může být každopádně výkon 
práva na předčasné splacení podmíněn 
existencí zvláštního zájmu na straně 
spotřebitele. Zvláštní zájem může 
vzniknout například v případě rozvodu 
nebo ztráty zaměstnání. Pokud se členské 
státy rozhodnou stanovit takové 
podmínky, neměly by spotřebiteli výkon 
uvedeného práva nadměrně komplikovat 
nebo ztěžovat.

se může předčasné splacení uskutečnit, se 
výrazně liší. I přes různorodost finančních 
mechanismů hypoték a šíři dostupných 
produktů je na úrovni Unie nezbytné 
stanovit určité standardy předčasného 
splacení úvěru, aby bylo zajištěno, že 
spotřebitelé mají možnost splnit své 
závazky, dříve než je uvedeno ve smlouvě 
o úvěru, a aby mohli snáze vybírat nejlepší 
produkty s ohledem na své potřeby. 
Členské státy by měly proto zajistit buď 
právními předpisy, nebo prostřednictvím 
smluvních ustanovení, aby spotřebitelé 
měli zákonné nebo smluvní právo na 
předčasné splacení, nicméně členské státy 
by měly moci definovat podmínky pro 
výkon tohoto práva. Tyto podmínky 
mohou obsahovat časová omezení spojená 
s výkonem práva, rozdílné zacházení v 
závislosti na druhu úrokové sazby, ať už 
fixní nebo variabilní, nebo omezení s
ohledem na okolnosti, za kterých může být 
právo uplatněno. Členské státy mohou 
rovněž stanovit, že věřitel má nárok na 
spravedlivou a objektivně odůvodněnou 
kompenzaci případných nákladů přímo 
spojených s předčasným splacením úvěru. 
Pokud k předčasnému splacení dojde 
v době, po kterou je úroková sazba 
fixována, může být každopádně výkon 
práva na předčasné splacení podmíněn 
existencí oprávněného zájmu na straně 
spotřebitele. Oprávněný zájem může 
vzniknout například v případě rozvodu 
nebo ztráty zaměstnání. 

Or. de

Pozměňovací návrh 116
Cristian Silviu Buşoi
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Schopnost klienta splatit svůj úvěr 
předčasně před vypršením své smlouvy o 
úvěru může hrát důležitou roli v podpoře 
konkurence na jednotném trhu a volného 
pohybu občanů EU. Avšak vnitrostátní 
zásady a podmínky, za kterých spotřebitelé 
mohou úvěr splatit, a podmínky, za jakých 
se může předčasné splacení uskutečnit, se 
výrazně liší. I přes různorodost finančních 
mechanismů hypoték a šíři dostupných 
produktů je na úrovni Unie nezbytné 
stanovit určité standardy předčasného 
splacení úvěru, aby bylo zajištěno, že 
spotřebitelé mají možnost splnit své 
závazky, dříve než je uvedeno ve smlouvě 
o úvěru, a aby mohli snáze vybírat nejlepší 
produkty s ohledem na své potřeby. 
Členské státy by měly proto zajistit buď 
právními předpisy, nebo prostřednictvím 
smluvních ustanovení, aby spotřebitelé 
měli zákonné nebo smluvní právo na 
předčasné splacení, nicméně členské státy 
by měly moci definovat podmínky pro 
výkon tohoto práva. Tyto podmínky 
mohou obsahovat časová omezení spojená 
s výkonem práva, rozdílné zacházení v 
závislosti na druhu úrokové sazby, ať už 
fixní nebo variabilní, nebo omezení s 
ohledem na okolnosti, za kterých může být 
právo uplatněno. Členské státy mohou 
rovněž stanovit, že věřitel má nárok na 
spravedlivou a objektivně odůvodněnou 
kompenzaci případných nákladů přímo 
spojených s předčasným splacením úvěru. 
Pokud k předčasnému splacení dojde 
v době, po kterou je úroková sazba 
fixována, může být každopádně výkon 
práva na předčasné splacení podmíněn 
existencí zvláštního zájmu na straně 
spotřebitele. Zvláštní zájem může 
vzniknout například v případě rozvodu 
nebo ztráty zaměstnání. Pokud se členské 
státy rozhodnou stanovit takové podmínky, 

(32) Schopnost klienta splatit svůj úvěr 
předčasně před vypršením své smlouvy o 
úvěru může hrát důležitou roli v podpoře 
konkurence na jednotném trhu a volného 
pohybu občanů EU. Avšak vnitrostátní 
zásady a podmínky, za kterých spotřebitelé 
mohou úvěr splatit, a podmínky, za jakých 
se může předčasné splacení uskutečnit, se 
výrazně liší. I přes různorodost finančních 
mechanismů hypoték a šíři dostupných 
produktů je na úrovni Unie nezbytné 
stanovit určité standardy předčasného 
splacení úvěru, aby bylo zajištěno, že 
spotřebitelé mají možnost splnit své 
závazky, dříve než je uvedeno ve smlouvě 
o úvěru, a aby mohli snáze vybírat nejlepší 
produkty s ohledem na své potřeby. 
Členské státy by měly proto zajistit, aby 
spotřebitelé měli zákonné právo na 
předčasné splacení, nicméně členské státy 
by měly moci definovat podmínky pro 
výkon tohoto práva. Tyto podmínky 
mohou obsahovat časová omezení spojená 
s výkonem práva, rozdílné zacházení v 
závislosti na druhu úrokové sazby, ať už 
fixní nebo variabilní, nebo omezení s 
ohledem na okolnosti, za kterých může být 
právo uplatněno. Členské státy mohou 
rovněž stanovit, že věřitel má nárok na 
spravedlivou a objektivně odůvodněnou 
kompenzaci případných nákladů přímo 
spojených s předčasným splacením úvěru. 
Pokud k předčasnému splacení dojde 
v době, po kterou je úroková sazba 
fixována, může být každopádně výkon 
práva na předčasné splacení podmíněn 
existencí zákonného zájmu na straně 
spotřebitele. Zvláštní zájem může 
vzniknout například v případě rozvodu 
nebo ztráty zaměstnání. Pokud se členské 
státy rozhodnou stanovit takové podmínky, 
neměly by spotřebiteli výkon uvedeného 
práva nadměrně komplikovat nebo 
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neměly by spotřebiteli výkon uvedeného 
práva nadměrně komplikovat nebo 
ztěžovat.

ztěžovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Zprostředkovatelé úvěru by měli být 
registrováni u příslušného orgánu 
členského státu, v němž mají své bydliště, 
sídlo nebo ústředí, pokud dostali povolení 
v souladu s přísnými profesními požadavky 
ve vztahu ke své kvalifikaci, dobré pověsti 
a pojistnému krytí odpovědnosti při 
výkonu povolání. V zájmu zvýšení 
spotřebitelské důvěry ve zprostředkovatele 
úvěru by měly členské státy zajistit, aby 
zprostředkovatelé úvěru s povolením 
podléhali průběžnému a důkladnému 
dohledu příslušného orgánu svého 
členského státu. Tyto požadavky by se 
měly použít nejméně na úrovni instituce,
avšak členské státy mohou vyjasnit, zda se 
požadavky na povolení a následnou 
registraci použijí na jednotlivé pracovníky 
zprostředkovatele úvěru.

(34) Zprostředkovatelé úvěru by měli být 
registrováni u příslušného orgánu 
členského státu, v němž mají své bydliště, 
sídlo nebo ústředí, pokud dostali povolení 
v souladu s přísnými profesními požadavky 
ve vztahu ke své kvalifikaci, dobré pověsti 
a pojistnému krytí odpovědnosti při 
výkonu povolání. V zájmu zvýšení 
spotřebitelské důvěry ve zprostředkovatele 
úvěru by měly členské státy zajistit, aby 
zprostředkovatelé úvěru s povolením 
podléhali průběžnému a důkladnému 
dohledu příslušného orgánu svého 
členského státu. Tyto požadavky by se 
měly použít nejméně na úrovni instituce a 
na úrovni fyzické osoby v případě 
zprostředkovatele úvěru, který pracuje 
sám; avšak členské státy mohou vyjasnit, 
zda se požadavky na povolení a následnou 
registraci použijí na jednotlivé pracovníky 
zprostředkovatele úvěru.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) S ohledem na vývoj na trzích s 
úvěrem na nemovitosti určené k bydlení 
nebo vývoj úvěrových produktů a s 
ohledem na vývoj ekonomických 
podmínek, jako je inflace, s cílem 
poskytnout další vysvětlení, jak řešit určité 
požadavky obsažené v této směrnici, by 
Komise měla být zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
290 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Komise by měla být zmocněna zejména 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci, 
aby stanovila podrobnosti týkající se 
profesionálních požadavků na pracovníky 
věřitelů a na zprostředkovatele úvěru, 
kritéria pro posuzování bonity spotřebitele 
a aby zajistila, že úvěrové produkty nejsou 
pro spotřebitele nevhodné, a k další 
harmonizaci klíčových pojmů jako je 
„neplnění“ registračních kritérií a 
podmínek zpracování údajů, které budou 
použity v úvěrových databázích.

(39) S ohledem na vývoj na trzích s 
úvěrem na nemovitosti určené k bydlení 
nebo vývoj úvěrových produktů a s 
ohledem na vývoj ekonomických 
podmínek, jako je inflace, s cílem 
poskytnout další vysvětlení, jak řešit určité 
požadavky obsažené v této směrnici, by 
Komise měla být zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
290 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Komise by měla být zmocněna zejména 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci, 
aby stanovila kritéria pro posuzování 
bonity spotřebitele a aby zajistila, že 
úvěrové produkty nejsou pro spotřebitele 
nevhodné, a k další harmonizaci klíčových 
pojmů jako je „neplnění“ registračních 
kritérií a podmínek zpracování údajů, které 
budou použity v úvěrových databázích.

Or. en

Odůvodnění

U aktů v přenesené pravomoci zůstává mnoho detailů nedořešených, což může vést k právní 
nejistotě a neprůhlednosti. Stanovení nezbytných požadavků na náležité znalosti a odbornou 
způsobilost by mělo být na členských státech.

Pozměňovací návrh 119
Liem Hoang Ngoc, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou zachovat nebo 
přijmout přísnější vnitrostátní předpisy 
týkající se všech aspektů této směrnice.
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Or. en

Pozměňovací návrh 120
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou zachovat nebo 
přijmout přísnější vnitrostátní předpisy 
týkající se všech aspektů této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
María Irigoyen Pérez

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice vytváří transparentnější, 
efektivnější a konkurenceschopnější 
vnitřní trh, a to prostřednictvím 
konzistentních, pružných a spravedlivých 
smluv o úvěru na bydlení, a prosazuje 
udržitelné poskytování a přijímání úvěrů, 
a tím i zajištění vysoké úrovně ochrany 
spotřebitelů.

Or. es

Pozměňovací návrh 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na tyto 
smlouvy o úvěru:

1. Tato směrnice se vztahuje na:

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) smlouvy o úvěru, které jsou zajištěny 
zástavním právem k nemovitosti nebo 
jiným srovnatelným zajištěním běžně 
používaným v členském státě na nemovitý 
majetek nebo které jsou zajištěny právem 
souvisejícím s nemovitým majetkem;

a) smlouvy o úvěru, jejichž účelem je 
nabytí nebo zachování práv k pozemku 
nebo nemovitému majetku, které jsou 
zajištěny zástavním právem k nemovitosti 
nebo jiným srovnatelným zajištěním běžně 
používaným v členském státě na nemovitý 
majetek nebo které jsou zajištěny právem 
souvisejícím s nemovitým majetkem;

Or. en

Odůvodnění

Všechny členské státy by měly uplatnit pravidla této směrnice na úvěry na bydlení, které jsou 
zajištěny zástavním právem k nemovitosti nebo jiným srovnatelným zajištěním. Pokud jde o 
jiné půjčky, které spadají do oblasti působnosti návrhu Komise, měly by mít členské státy 
právo zvolit si, zda na ně uplatní pravidla této směrnice nebo pravidla směrnice o 
spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh 124
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) smlouvy o úvěru, jejichž účelem je 
nabytí nebo zachování vlastnických práv k 
pozemku nebo ke stávající nebo 
projektované obytné budově.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) smlouvy o úvěru, jejichž účelem je 
renovace nemovitosti určené k bydlení, 
kterou určitá osoba vlastní nebo chce 
získat, které nejsou předmětem směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) smlouvy o úvěru, které budou nakonec 
splaceny z výnosů z prodeje nemovitosti.

a) smlouvy u úvěru, u nichž věřitel:

i) přispívá paušální částkou, pravidelnými 
splátkami nebo jinou formou čerpání 
úvěru oplátkou za částku získanou 
prodejem nemovitosti nebo práva k 
nemovitosti; a
ii) nebude usilovat o plné splacení úvěru 
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do doby, než nastane jedna nebo více 
daných životních událostí, které definuje 
členský stát (jištění nemovitostí).

Or. en

Odůvodnění

Harmonizace se záměrem popsaným v bodu odůvodnění 10.

Pozměňovací návrh 127
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) smlouvy o úvěru, kde úvěr nabízí 
zaměstnavatel svým zaměstnancům v 
rámci druhotné činnosti a kde smlouva o
úvěru je bezúročná nebo s ročními 
procentními sazbami nákladů nižšími, než 
jsou sazby převažující na trhu a které 
nejsou obecně nabízeny veřejnosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pokud se tak členský stát rozhodne u 
některých nebo všech jejích ustanovení, 
na smlouvy o úvěru související s půjčkami 
poskytovanými omezenému okruhu 
veřejnosti na základě právního předpisu 
pro účely obecného zájmu a za nižších 
úrokových sazeb, než jaké převažují na 
trhu, nebo zcela bezúročně, nebo na 



PE475.786v01-00 20/118 AM\881849CS.doc

CS

základě jiných podmínek, jež jsou pro 
spotřebitele výhodnější než podmínky 
převažující na trhu, a za úrokových sazeb, 
které nejsou vyšší, než jaké převažují na 
trhu;

Or. en

Odůvodnění

Harmonizace s čl. 2 odst. 2 písm. l) směrnice o spotřebitelském úvěru. Tyto systémy umožňují 
členským státům provést opatření v zájmu veřejného pořádku, např. na pomoc lidem 
kupujícím první nemovitost. Jejich začlenění do rámce této směrnice by vládám zabránilo 
takto těmto skupinám pomáhat.

Pozměňovací návrh 129
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) pokud se tak členský stát rozhodne u 
některých nebo všech jejích ustanovení, 
na smlouvy o úvěru, v případě, že 
nemovitost nemá být použita k bydlení 
spotřebitele nebo člena jeho rodiny;

Or. en

Odůvodnění

Komerční úvěry používané na nákupy nemovitosti jako druh investice se velmi liší od 
standardních hypoték na bydlení a spotřebitel a věřitel vyžadují rozdílné informace a 
ochranu. Rizika a povaha těchto půjček jsou velmi odlišné od běžných hypoték na bydlení. 
Například splátky nesouvisejí s bonitou jednotlivého spotřebitele, ale s příjmy z pronájmu. 

Pozměňovací návrh 130
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) pokud se tak členský stát rozhodne u 
některých nebo všech jejích ustanovení, 
na smlouvy o úvěru, které uzavře 
spotřebitel s ročním čistým příjmem 
nejméně 1 500 000 EUR nebo čistým 
jměním nejméně 2 000 000 EUR;

Or. en

Odůvodnění

Poskytování úvěrů spotřebiteli s vysokým čistým jměním se liší od běžné hypotéky. Hodnocení 
bonity například bude obvykle brát v úvahu hodnotu aktiv a úvěry se obvykle sjednávají 
individuálně. Splácení se pravděpodobně provádí z vysokých splátek z dividend nebo bonusů 
nebo z prodeje majetku, a ne z pravidelného příjmu. Standardy v této směrnici proto nejsou 
pro tento typ hypotéky vhodné.

Pozměňovací návrh 131
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bd) pokud se tak členský stát rozhodne u 
některých nebo všech jejích ustanovení, 
na smlouvy o úvěru, které mají být 
splaceny do 12 měsíců;

Or. en

Odůvodnění

Financování krátkodobých hypoték, které obvykle slouží k překlenutí řady majetkových 
transakcí, se věnuje specializovaný segment trhu. Toto financování umožňuje nákup nového 
domu v době, kdy probíhá prodej stávající nemovitosti spotřebitele. Překlenovací úvěr se pak 
splatí z výnosu z prodeje stávající nemovitosti. Standardy v této směrnici proto nejsou pro 
tento typ hypotéky vhodné.

Pozměňovací návrh 132
Ashley Fox
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

be) pokud se tak členský stát rozhodne u 
některých nebo všech jejích ustanovení, 
na organizace definované v čl. 2 odst. 5 
směrnice 2008/48/ES;

Or. en

Odůvodnění

Harmonizace se směrnicí o spotřebitelském úvěru, pokud jde o úvěrová sdružení, která hrají 
důležitou roli v rozšíření přístupu k finančním službám pro spotřebitele, kteří by k nim jinak 
přístup neměli.

Pozměňovací návrh 133
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „doplňkovou službou“ se rozumí 
finanční služba nabízená spotřebiteli 
věřitelem nebo zprostředkovatelem úvěru v 
souvislosti se smlouvou o úvěru;

d) „doplňkovou službou“ se rozumí 
finanční služba, kterou vyžaduje věřitel –
de iure nebo de facto – a která je nabízená 
spotřebiteli věřitelem, zprostředkovatelem 
úvěru nebo třetí stranou v souvislosti se 
smlouvou o úvěru;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „doplňkovou službou“ se rozumí 
finanční služba nabízená spotřebiteli 
věřitelem nebo zprostředkovatelem úvěru v 
souvislosti se smlouvou o úvěru;

d) „doplňkovou službou“ se rozumí 
finanční služba, kterou vyžaduje věřitel –
de iure nebo de facto – a která je nabízená 
spotřebiteli věřitelem, zprostředkovatelem 
úvěru nebo třetí stranou v souvislosti se 
smlouvou o úvěru;

Or. en

Odůvodnění

Na všechny produkty/služby spojené se smlouvou o úvěru, které požaduje věřitel nebo zákon, 
by se měla vztahovat definice doplňkových produktů, bez ohledu na to, kdo je poskytuje. Často 
se stává, že věřitel spotřebitele směřuje k uzavření smlouvy o úvěru týkající se doplňkové 
služby, i když tento nákup není oficiálně povinný. Proto je třeba přidat „de facto“.

Pozměňovací návrh 135
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „zprostředkovatelem úvěru“ se rozumí 
fyzická nebo právnická osoba, která 
nevystupuje jako věřitel a která v rámci své 
živnosti, podnikání nebo povolání za 
odměnu, která může mít peněžitou podobu 
anebo jakoukoli jinou dohodnutou finanční 
podobu:

Netýká se českého znění.

Or. en

Odůvodnění

Odměna pokrývá poplatky, provize a jiné formy příjmu.

Pozměňovací návrh 136
Cristian Silviu Buşoi
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „zprostředkovatelem úvěru“ se rozumí 
fyzická nebo právnická osoba, která 
nevystupuje jako věřitel a která v rámci své 
živnosti, podnikání nebo povolání za 
odměnu, která může mít peněžitou podobu 
anebo jakoukoli jinou dohodnutou finanční 
podobu:

Netýká se českého znění.

Or. en

Odůvodnění

„Odměna“ je v tomto kontextu vhodnější. Zahrnuje poplatky a provize.

Pozměňovací návrh 137
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) pomáhá spotřebitelům v souvislosti 
s uzavřením smluv o úvěru ve smyslu 
článku 2 prováděním jiných přípravných 
prací, než jsou činnosti uvedené v bodě i);

ii) pomáhá spotřebitelům v souvislosti 
s uzavřením smluv o úvěru ve smyslu 
článku 2 prováděním jiných přípravných 
prací a/nebo správou, než jsou činnosti 
uvedené v bodě i); nebo

Or. en

Odůvodnění

Přidáním slova „nebo“ je jasnější, že zprostředkovatel úvěru nemusí nutně provádět všechny 
tyto činnosti. Totéž je uvedeno v definici zprostředkovatele úvěru ve směrnici o 
spotřebitelském úvěru.

Pozměňovací návrh 138
Phil Prendergast
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) pomáhá spotřebitelům v souvislosti 
s uzavřením smluv o úvěru ve smyslu 
článku 2 prováděním jiných přípravných 
prací, než jsou činnosti uvedené v bodě i)

ii) pomáhá spotřebitelům v souvislosti 
s uzavřením smluv o úvěru ve smyslu 
článku 2 prováděním jiných přípravných 
prací, než jsou činnosti uvedené v bodě i); 
nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „celkovými náklady úvěru pro 
spotřebitele“ se rozumí celkové náklady 
úvěru pro spotřebitele, jak je stanoveno v 
čl. 3 písm. g) směrnice 2008/48/ES; 

k) „celkovými náklady úvěru pro 
spotřebitele“ se rozumí celkové náklady 
úvěru pro spotřebitele, jak je stanoveno v 
čl. 3 písm. g) směrnice 2008/48/ES, s 
výjimkou nákladů spojených s reálným 
zajištěním úvěru;

Or. de

Pozměňovací návrh 140
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „celkovými náklady úvěru pro 
spotřebitele“ se rozumí celkové náklady
úvěru pro spotřebitele, jak je stanoveno v 
čl. 3 písm. g) směrnice 2008/48/ES;

k) „celkovými náklady úvěru pro 
spotřebitele“ se rozumí všechny náklady
včetně úroku, provizí, daní a jakýchkoliv 
dalších poplatků, které jsou přímo či 
nepřímo spojené s úvěrem – s výjimkou 
notářských poplatků – které spotřebitel 
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musí zaplatit v souvislosti se smlouvou o 
úvěru, včetně například všech nákladů 
vyplávajících ze smluv na splacení úvěru, 
zajištění nebo pojištění majetku a 
usnadnění plateb, stejně jako na další 
doplňkové služby uzavřené podmíněně ve 
spojení s smlouvou o úvěru na bydlení 
nebo v jejím rámci;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „celkovými náklady úvěru pro 
spotřebitele“ se rozumí celkové náklady
úvěru pro spotřebitele, jak je stanoveno v 
čl. 3 písm. g) směrnice 2008/48/ES;

k) „celkovými náklady úvěru pro 
spotřebitele“ se rozumí všechny náklady
včetně úroku, provizí, daní a jakýchkoliv 
dalších poplatků, které spotřebitel musí 
zaplatit v souvislosti se smlouvou a které
jsou věřiteli známy, s výjimkou notářských 
poplatků a poplatků za zápis hypotéky; 
zahrnuty jsou i náklady související 
s doplňkovými službami týkajícími se 
smlouvy o úvěru, zejména náklady 
spojené s oceněním majetku a náklady na 
pojištění, pokud je uzavření smlouvy o 
poskytování služeb povinné pro získání 
úvěru nebo za účelem získání úvěru za 
uvedených podmínek, a pokud jsou tyto 
náklady věřiteli známy;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s vyloučením notářských poplatků z rozsahu celkových nákladů na úvěr by se měly 
vyloučit poplatky za zápis hypotéky, protože se nejedná o bankovní poplatky a navíc nejsou 
věřiteli při uzavírání smlouvy o úvěru známy. Navíc, pokud mají být do RPSN obecně 
zahrnuty náklady na pojištění, měla by se tato povinnost vztahovat pouze na ty výdaje, které 
jsou věřiteli známy. 
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Pozměňovací návrh 142
Damien Abad

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) „roční procentní sazbou nákladů“ se 
rozumí celkové náklady úvěru pro 
spotřebitele vyjádřené jako roční procento 
celkové výše úvěru, případně včetně 
nákladů podle čl. 12 odst. 2;

m) „roční procentní sazbou nákladů“ se 
rozumí celkové náklady, které obdrží 
věřitel za uzavření a provedení smlouvy o 
úvěru;

Or. fr

Pozměňovací návrh 143
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) „fixní výpůjční úrokovou sazbou“ se 
rozumí jedna jediná fixní výpůjční 
úroková sazba po celou dobu trvání 
smlouvy o úvěru nebo po určitou dobu 
jejího trvání; 

Or. de

Pozměňovací návrh 144
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) „posouzením bonity“ se rozumí 
hodnocení schopnosti spotřebitele dostát 

o) „posouzením bonity“ se rozumí 
hodnocení schopnosti spotřebitele dostát 
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svým závazkům z úvěru; svým závazkům z úvěru, na základě 
objektivních informací o jeho 
individuálních okolnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) „posouzením bonity“ se rozumí 
hodnocení schopnosti spotřebitele dostát 
svým závazkům z úvěru;

o) „posouzením bonity“ se rozumí 
hodnocení všech důležitých faktorů, které 
jsou věřiteli známy v okamžiku 
posuzování, na základě nehož určí, zda je, 
či není spořitel schopen úvěr splácet;

Or. en

Odůvodnění

Definice posouzení bonity musí odrážet skutečnost, že posouzení bonity potenciálního 
spotřebitele nutně zahrnuje nejen posouzení schopnosti spotřebitele splácet úvěr ze svého 
příjmu, ale také další důležité faktory, zejména existenci záruky, která systému přináší 
bezpečnost a spolehlivost a díky níž následně hypoteční úvěr vykazuje nízké riziko a znamená 
levný způsob zajištění financování bydlení.

Pozměňovací návrh 146
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) „posouzením bonity“ se rozumí 
hodnocení schopnosti spotřebitele dostát 
svým závazkům z úvěru;

o) „posouzením bonity“ se rozumí 
hodnocení všech důležitých faktorů, které 
jsou věřiteli známy v okamžiku 
posuzování, na základě nehož určí, zda je, 
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či není spořitel schopen úvěr splácet;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. r a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ra) „odhadcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která v rámci své 
obchodní nebo profesní činnosti provádí 
oceňování nemovitostí určených k bydlení 
nebo pozemků, na nichž se nachází nebo 
by se mohla nacházet nemovitost určená 
k bydlení;

Or. en

Odůvodnění

Definice odhadce jako fyzické nebo právnické osoby správně odráží celoevropskou situaci.

Pozměňovací návrh 148
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy určí příslušné orgány 
oprávněné k tomu, aby zajistily provádění 
této směrnice, a zajistí, aby měly veškeré 
pravomoci nezbytné k výkonu jejich 
povinností.

Členské státy určí příslušné orgány 
oprávněné k tomu, aby zajistily provádění 
této směrnice a přijetí všech jejích 
ustanovení v zájmu trhu a všech 
účastníků trhu. Zajistí, aby měly 
dostatečné zdroje a veškeré pravomoci pro 
vyšetřování a uvalování sankcí, které jsou 
nezbytné k výkonu jejich povinností, 
včetně práva přístupu do všech prostor a 
ke všem důležitým dokladům.
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Příslušné úřady mohou mimo jiné v 
případě potřeby provádět tzv. „mystery 
shopping“ (zkušební nákupy), a 
kontrolovat tak správné provádění této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy určí příslušné orgány 
oprávněné k tomu, aby zajistily provádění 
této směrnice, a zajistí, aby měly veškeré 
pravomoci nezbytné k výkonu jejich 
povinností.

Členské státy určí příslušné orgány 
oprávněné k tomu, aby zajistily provádění 
této směrnice a přijetí všech jejích 
ustanovení v zájmu trhu a všech 
účastníků trhu. Zajistí, aby měly 
dostatečné zdroje a veškeré pravomoci pro 
vyšetřování a uvalování sankcí, které jsou 
nezbytné k výkonu jejich povinností.

Členské státy zajistí vyšetřovatelům 
přístup do všech prostor, právo vyžádat si 
předložení hypotéčních smluv, ESIS, 
účetních knih, faktur a všech dalších 
dokumentů a získat nebo si pořídit jejich 
kopie jakýmikoliv prostředky a na 
jakýchkoliv médiích a shromažďovat 
informace a důkazy pomocí předvolání 
nebo kontrolou na místě.
V případě činnosti v hostitelském 
členském státě bude dohled nad 
probíhající činností věřitelů a 
zprostředkovatelů úvěrů zajišťovat 
příslušný orgán hostitelského členského 
státu. Příslušný orgán domovského 
členského státu je povinen poskytnout 
příslušnému orgánu hostitelského 
členského státu všechny potřebné 
informace. Příslušné orgány hostitelského 
členského státu mají pravomoc zasáhnout, 
pokud zprostředkovatelé úvěru nedodrží 
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své povinnosti a závazky definované v této 
směrnici. Příslušné orgány hostitelského 
členského státu mají navíc právo 
odmítnout povolení.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly dostat kompetence nutné k tomu, aby mohly jednat jménem 
spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 150
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě činnosti v hostitelském 
členském státě bude dohled nad 
probíhající činností věřitelů a 
zprostředkovatelů úvěrů zajišťovat 
příslušný orgán hostitelského členského 
státu. Příslušný orgán domovského 
členského státu je povinen poskytnout 
příslušnému orgánu hostitelského 
členského státu všechny potřebné 
informace. Příslušné orgány hostitelského 
členského státu mají pravomoc zasáhnout, 
pokud zprostředkovatelé úvěru nedodrží 
své povinnosti a závazky definované v této 
směrnici. Příslušné orgány hostitelského 
členského státu mají navíc právo 
odmítnout povolení.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby příslušnými 
orgány určenými k zajištění provádění 
článků 18, 19, 20 a 21 této směrnice byly 
některé z příslušných orgánů stanovených 
v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010 
o zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro bankovnictví).

Členské státy zajistí, aby příslušnými 
orgány určenými k zajištění provádění 
článků 18, 19, 20, 21, 22 a 23 této 
směrnice byly některé z příslušných orgánů 
stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 
1093/2010 o zřízení Evropského orgánu 
dohledu (Evropského orgánu pro 
bankovnictví).

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby příslušnými 
orgány určenými k zajištění provádění 
článků 18, 19, 20 a 21 této směrnice byly 
některé z příslušných orgánů stanovených 
v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010 
o zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro bankovnictví).

Členské státy zajistí, aby příslušnými 
orgány určenými k zajištění provádění 
článků 18, 19, 20, 21, 22 a 23 této 
směrnice byly některé z příslušných orgánů 
stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 
1093/2010 o zřízení Evropského orgánu 
dohledu (Evropského orgánu pro 
bankovnictví).

Or. en

Odůvodnění

Není žádný důvod pro vyloučení příslušných orgánů z provádění článků 22 a 23, které se 
týkají svobody usazování zprostředkovatelů úvěru a dohledu nad neúvěrovými institucemi

Pozměňovací návrh 153
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě činnosti v hostitelském 
členském státě bude dohled nad 
probíhající činností věřitelů a 
zprostředkovatelů úvěrů zajišťovat 
příslušný orgán hostitelského členského 
státu. Příslušný orgán domovského 
členského státu je povinen poskytnout 
příslušnému orgánu hostitelského 
členského státu všechny potřebné 
informace. Příslušné orgány hostitelského 
členského státu mají pravomoc zasáhnout, 
pokud zprostředkovatelé úvěru nedodrží 
své povinnosti a závazky definované v této 
směrnici. Příslušné orgány hostitelského 
členského státu mají navíc právo 
odmítnout povolení.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány by měly mít možnost zachovat si požadavky na chování a 
podávání zpráv ohledně zprostředkovatelů působících v rámci jejich jurisdikce, aby udržely 
vysokou úroveň ochrany spotřebitele.

Pozměňovací návrh 154
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud věřitel nebo zprostředkovatel 
úvěru poskytuje služby v jiném členském 
státě, než je jeho domovský členský stát, 
bude dohled nad probíhající činností 
věřitele a zprostředkovatele úvěrů 
zajišťovat příslušný orgán hostitelského 
členského státu.
Příslušný orgán domovského členského 
státu je povinen poskytnout příslušnému 
orgánu hostitelského členského státu 
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všechny potřebné informace, které si tento 
orgán vyžádá. 
Příslušné orgány hostitelského členského 
státu mají pravomoc zasáhnout, včetně 
toho, že mohou odepřít právo poskytovat 
služby v hostitelském členském státě, 
pokud věřitel nebo zprostředkovatel úvěru 
nedodrží své profesní povinnosti a další 
závazky definované v této směrnici nebo 
jinak vyžadované věřiteli nebo 
zprostředkovateli úvěru působícími 
v tomto členském státě. 
Příslušný orgán hostitelského členského 
státu oznámí za těchto okolností 
příslušnému orgánu domovského 
členského státu, ostatním příslušným 
orgánům členských států EU a 
Evropskému orgánu pro bankovnictví 
veškerá opatření přijatá proti věřiteli nebo 
zprostředkovateli úvěru a důvody těchto 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
María Irigoyen Pérez

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byla zavedena 
opatření na podporu vzdělávání 
spotřebitelů se zaměřením na odpovědné 
přijímání úvěrů a spravování dluhu, 
zejména s ohledem na smlouvy o úvěru.
2. Členské státy budou dohlížet na to, aby 
informace byly přístupné všem uživatelům 
v zájmu prevence toho, že bude bez 
informací zranitelný i spotřebitel, který 
obvykle zranitelný není, a zajistí zejména 
ochranu spotřebitelů, kteří jsou 
mimořádně zranitelní vůči smlouvám o 
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úvěru na bydlení.

Or. es

Pozměňovací návrh 156
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby v průběhu 
poskytování a zprostředkování úvěru nebo 
poradenství o něm, případně doplňkových 
služeb spotřebitelům, věřitel nebo 
zprostředkovatel úvěru jednal čestně, 
přiměřeně a profesionálně v nejlepším 
zájmu spotřebitele.

1. Členské státy vyžadují, aby v průběhu 
poskytování a zprostředkování úvěru nebo 
poradenství o něm, případně doplňkových 
služeb spotřebitelům, věřitel nebo 
zprostředkovatel úvěru jednal čestně, 
přiměřeně a profesionálně v nejlepším 
zájmu spotřebitele.

Členské státy zajistí, aby v případě 
nesplnění požadavků uvedených 
v pododstavci 1 byla poskytnuta možnost 
povinné úpravy smlouvy o úvěru v zájmu 
postiženého spotřebitele, bez toho, že by 
byl tento nucen platit jakékoliv poplatky, 
nebo podle rozhodnutí spotřebitele 
možnost odstoupit od smlouvy, aniž by byl 
jakkoliv poškozen.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby v průběhu 
poskytování a zprostředkování úvěru nebo 
poradenství o něm, případně doplňkových 
služeb spotřebitelům, věřitel nebo 
zprostředkovatel úvěru jednal čestně, 
přiměřeně a profesionálně v nejlepším 

1. Členské státy vyžadují, aby v průběhu 
poskytování a zprostředkování úvěru nebo 
poradenství o něm věřitel nebo 
zprostředkovatel úvěru jednal čestně, 
přiměřeně a profesionálně.
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zájmu spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění

Doplňkové služby, uváděné v této směrnici jako je pojištění, jsou již upraveny jinde, a proto 
by se měla uplatnit zásada lex specialis. Zájmy mají být sladěny, a proto není žádoucí uvádět 
zvláštní zmínku o nejlepším zájmu spotřebitele.

Pozměňovací návrh 158
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby způsob, jakým 
věřitelé odměňují své pracovníky a 
příslušné zprostředkovatele úvěru, a 
způsob, jakým zprostředkovatelé úvěru 
odměňují své pracovníky, nebránil 
dodržení závazku jednat v nejlepším zájmu 
spotřebitele, jak je stanoveno v odstavci 1.

2. Členské státy zajistí, aby způsob, jakým 
věřitelé odměňují své pracovníky a 
příslušné zprostředkovatele úvěru, a 
způsob, jakým zprostředkovatelé úvěru 
odměňují své pracovníky, nebránil 
dodržení závazku jednat v nejlepším zájmu 
spotřebitele, jak je stanoveno v odstavci 1.

Odměna nemá být závislá na výsledku. 
Zaměstnanci ani zprostředkovatel úvěru 
nesmí být za žádných okolností placeni 
formou poplatků nebo provizí v závislosti 
na sazbě nebo typu úvěrového produktu 
sjednaného se spotřebitelem.
V případě úpravy smluv o úvěru se 
nepočítá s žádnou odměnou za novou 
smlouvu, pokud se neprokáže, že úprava 
stávající dohody nevyřešila daný problém. 
Veškeré pobídky v naturáliích pro 
zprostředkovatele úvěru jsou zakázány. 
Při stanovování odměny se zohlední míra 
nesplacených úvěrů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 159
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pracovníci věřitelů a zprostředkovatelů 
úvěru měli příslušnou úroveň znalostí a 
odborné způsobilosti v oblasti nabízení 
nebo poskytování smluv o úvěru ve smyslu 
článku 2 nebo v oblasti zprostředkování 
úvěrů, jak je stanoveno v čl. 3 písm. e). 
Tam, kde uzavření smlouvy o úvěru 
zahrnuje i související doplňkovou službu, 
zvláště investiční nebo pojistné služby, 
musí mít pracovníci rovněž příslušné 
znalosti a odbornou způsobilost v oblasti 
uvedené doplňkové služby, aby vyhověli 
požadavkům stanoveným v článku 19 
směrnice 2004/39/ES a článku 4 směrnice 
2002/92/ES.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

K ochraně spotřebitele stačí upravit požadavky na odbornou způsobilost vedení, které pak 
bude odpovídat za to, že zaměstnanci jsou způsobilí k plnění svých úkolů. Toto řešení by bylo 
rovněž v souladu s ostatními právními předpisy Unie. Regulovat minimální požadavky na 
odbornou způsobilost zaměstnanců je zbytečné.

Pozměňovací návrh 160
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pracovníci věřitelů a zprostředkovatelů
úvěru měli příslušnou úroveň znalostí a 
odborné způsobilosti v oblasti nabízení 
nebo poskytování smluv o úvěru ve smyslu 
článku 2 nebo v oblasti zprostředkování 

a) zprostředkovatelé úvěru a pracovníci 
věřitelů měli příslušnou úroveň znalostí a 
odborné způsobilosti v oblasti nabízení 
nebo poskytování smluv o úvěru ve smyslu 
článku 2 nebo v oblasti zprostředkování 
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úvěrů, jak je stanoveno v čl. 3 písm. e). 
Tam, kde uzavření smlouvy o úvěru 
zahrnuje i související doplňkovou službu, 
zvláště investiční nebo pojistné služby, 
musí mít pracovníci rovněž příslušné 
znalosti a odbornou způsobilost v oblasti 
uvedené doplňkové služby, aby vyhověli 
požadavkům stanoveným v článku 19 
směrnice 2004/39/ES a článku 4 směrnice 
2002/92/ES.

úvěrů, jak je stanoveno v čl. 3 písm. e). 
Tam, kde uzavření smlouvy o úvěru 
zahrnuje i související doplňkovou službu, 
zvláště investiční nebo pojistné služby, 
musí mít pracovníci rovněž příslušné 
znalosti a odbornou způsobilost v oblasti 
uvedené doplňkové služby, aby vyhověli 
požadavkům stanoveným v článku 19 
směrnice 2004/39/ES a článku 4 směrnice 
2002/92/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pracovníci věřitelů a zprostředkovatelů
úvěru měli příslušnou úroveň znalostí a 
odborné způsobilosti v oblasti nabízení 
nebo poskytování smluv o úvěru ve smyslu 
článku 2 nebo v oblasti zprostředkování 
úvěrů, jak je stanoveno v čl. 3 písm. e). 
Tam, kde uzavření smlouvy o úvěru 
zahrnuje i související doplňkovou službu, 
zvláště investiční nebo pojistné služby, 
musí mít pracovníci rovněž příslušné 
znalosti a odbornou způsobilost v oblasti 
uvedené doplňkové služby, aby vyhověli 
požadavkům stanoveným v článku 19 
směrnice 2004/39/ES a článku 4 směrnice 
2002/92/ES.

a) zprostředkovatelé úvěru a pracovníci 
věřitelů, kteří jsou v přímém kontaktu se 
spotřebitelem, měli příslušnou úroveň 
znalostí a odborné způsobilosti v oblasti 
nabízení nebo poskytování smluv o úvěru 
ve smyslu článku 2 nebo v oblasti 
zprostředkování úvěrů, jak je stanoveno v 
čl. 3 písm. e). Tam, kde uzavření smlouvy 
o úvěru zahrnuje i související doplňkovou 
službu, zvláště investiční nebo pojistné 
služby, musí mít pracovníci rovněž 
příslušné znalosti a odbornou způsobilost v 
oblasti uvedené doplňkové služby, jak je 
definováno v právních předpisech 
platných pro tuto specifickou službu.

Or. en

Odůvodnění

Není žádoucí vyžadovat soulad jen s částí právního nástroje. Pokud například 
věřitel/zprostředkovatel úvěru kromě služeb spojených s hypotékou poskytuje také služby, 
které spadají do oblasti zprostředkování pojištění, měl by splňovat podmínky směrnice o 
zprostředkování pojištění (IMD) jako celku.
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Pozměňovací návrh 162
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) fyzické osoby podléhající řízení věřitelů 
nebo zprostředkovatelů úvěru, které jsou 
odpovědné za zprostředkování, poradenství 
nebo schvalování smlouvy o úvěru nebo se 
jej účastní, měly příslušné znalosti a 
odbornou způsobilost v oblasti smluv o 
úvěru.

b) fyzické osoby podléhající řízení věřitelů 
nebo zprostředkovatelů úvěru, které jsou 
odpovědné za zprostředkování, poradenství 
nebo schvalování smlouvy o úvěru nebo se 
jej účastní, měly příslušné znalosti a 
odbornou způsobilost v oblasti smluv o 
úvěru.

Jsou povinny se podřídit předepsanému 
trvalému profesnímu rozvoji, který potvrdí 
jejich znalosti a odbornou způsobilost.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) fyzické osoby podléhající řízení věřitelů 
nebo zprostředkovatelů úvěru, které jsou 
odpovědné za zprostředkování,
poradenství nebo schvalování smlouvy o 
úvěru nebo se jej účastní, měly příslušné 
znalosti a odbornou způsobilost v oblasti 
smluv o úvěru.

b) fyzické osoby podléhající řízení věřitelů 
nebo zprostředkovatelů úvěru, které jsou 
odpovědné za zprostředkování nebo
poradenství týkajících se smluv o úvěru 
nebo se jej účastní, měly příslušné znalosti 
a zkušenosti v oblasti smluv o úvěru.
Vedení zprostředkovatelů úvěru zajistí, 
aby měli zaměstnanci příslušnou úroveň 
znalostí a odborné způsobilosti k plnění 
svých úkolů.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité vzít v úvahu, že většina věřitelů jsou úvěrové instituce, které nabízejí širokou škálu 
finančních služeb. Bylo by proto problematické regulovat požadavky na odbornou způsobilost 
vedení úvěrové instituce pouze na základě jednoho produktu, hypotéčních úvěrů. Regulace 
požadavků na odbornou způsobilost by se měla týkat jen vedení zprostředkovatelů úvěrů.

Pozměňovací návrh 164
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) věřitelé a zprostředkovatelé úvěru jsou 
sledováni s cílem posoudit, zda požadavky 
uvedené v odst. 1 písm. a) a b) jsou trvale 
plněny.

c) věřitelé a zprostředkovatelé úvěru jsou 
pod dohledem úřadů s cílem posoudit, zda 
požadavky uvedené v odst. 1 písm. a) a b) 
jsou trvale plněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby byly 
požadavky na minimální odbornou 
způsobilost uvedené v odstavci 1 
stanoveny v souladu se zásadami 
uvedenými v příloze IIa.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo



AM\881849CS.doc 41/118 PE475.786v01-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komisi se udělují přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 26 a v souladu s 
podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, 
aby specifikovala požadavky stanovené v 
odstavci 1 a 2 tohoto článku a zvláště 
nezbytné požadavky na příslušné znalosti 
a odbornou způsobilost.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vztah mezi pravomocemi domovského členského státu dle odstavce 3 a pravomocemi Komise 
dle odstavce 4 je nejasný. Požadavky na odbornou způsobilost by měl podrobně specifikovat 
domovský členský stát.

Pozměňovací návrh 167
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komisi se udělují přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 26 a v souladu s 
podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, 
aby specifikovala požadavky stanovené v 
odstavci 1 a 2 tohoto článku a zvláště 
nezbytné požadavky na příslušné znalosti 
a odbornou způsobilost.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento přístup může vést k právní nejistotě a netransparentnosti. Nezbytné požadavky na 
příslušné znalosti a odbornou způsobilost by měly stanovovat členské státy.
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Pozměňovací návrh 168
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8
Standardní informace uváděné v reklamě

vypouští se

1. Členské státy zajistí, aby jakákoli 
reklama týkající se smluv o úvěru ve 
smyslu článku 2, jež uvádí úrokovou 
sazbu nebo jakékoli údaje o nákladech 
úvěru pro spotřebitele, uváděla standardní 
informace v souladu s tímto článkem.
2. Standardní informace musí 
pomocí reprezentativního příkladu jasně, 
výstižně a zřetelně specifikovat následující 
údaje:
a) totožnost věřitele nebo případně 
zprostředkovatele úvěru;
b) že inzerovaným produktem je 
smlouva o úvěru a případně že je zajištěna 
buď zástavním právem k nemovitosti nebo 
jiným srovnatelným zajištěním běžně 
používaným v členském státě na 
nemovitosti určené k bydlení, nebo 
právem souvisejícím s nemovitostí 
určenou k bydlení;
c) výpůjční úrokovou sazbu, přičemž 
se uvede, zda je fixní, variabilní nebo 
obojí, spolu s údaji o veškerých poplatcích 
zahrnutých v celkových nákladech úvěru 
pro spotřebitele;
d) celkovou výši úvěru;
e) roční procentní sazbu nákladů;
f) dobu trvání smlouvy o úvěru;
g) výši splátek;
h) celkovou částku splatnou 
spotřebitelem;
i) případně varování týkající se rizika 
ztráty nemovitého majetku v případě 
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nedodržení závazků spojených se 
smlouvou o úvěru, pokud je úvěr zajištěn 
buď zástavním právem k nemovitosti nebo 
jiným srovnatelným zajištěním běžně 
používaným v členském státě na 
nemovitosti určené k bydlení, nebo 
právem souvisejícím s nemovitostí 
určenou k bydlení.
Standardní informace musí být snadno 
čitelné nebo jasně slyšitelné, podle toho 
jaké médium je k reklamě a marketingu 
užito.
3. Je-li uzavření smlouvy o 
doplňkové službě související se smlouvou 
o úvěru, zejména pojištění, povinné pro 
získání úvěru nebo pro jeho získání za 
nabízených podmínek a náklady na tuto 
službu nelze určit předem, musí být jasně, 
výstižně a zřetelně uvedena rovněž 
povinnost uzavřít smlouvu o této službě 
spolu s roční procentní sazbou nákladů.
4. Komisi se udělují přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 26 a v 
souladu s podmínkami uvedenými v 
článku 27 a 28, aby dále specifikovala 
seznam standardních informačních bodů 
obsažených v reklamě.
Komise při přijímání těchto aktů v 
přenesené pravomoci zejména mění, 
pokud je to nezbytné, seznam 
standardních informačních bodů 
uvedených v odst. 2 písm. a) až i) tohoto 
článku.
5. Tímto článkem není dotčena 
směrnice 2005/29/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) že inzerovaným produktem je smlouva 
o úvěru a případně že je zajištěna buď 
zástavním právem k nemovitosti nebo 
jiným srovnatelným zajištěním běžně 
používaným v členském státě na 
nemovitosti určené k bydlení, nebo 
právem souvisejícím s nemovitostí 
určenou k bydlení;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Hypotéky se obvykle neprodávají přímo na základě inzerátu. Výzkum trhu ukazuje, že 
spotřebitelé si z inzerátu na hypotéku zapamatují velmi málo, takže je účinnější zaměřit se na 
několik hlavních zásad.

Pozměňovací návrh 170
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výpůjční úrokovou sazbu, přičemž se 
uvede, zda je fixní, variabilní nebo obojí, 
spolu s údaji o veškerých poplatcích 
zahrnutých v celkových nákladech úvěru 
pro spotřebitele;

c) výpůjční úrokovou sazbu, přičemž se 
uvede, zda je fixní, variabilní nebo obojí, 
spolu s údaji o veškerých poplatcích 
zahrnutých v celkových nákladech úvěru 
pro spotřebitele. RPSN by měla být do 
inzerátu začleněna alespoň tak zřetelně 
jako ostatní číselné údaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) celkovou výši úvěru; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Hypotéky se obvykle neprodávají přímo na základě inzerátu. Výzkum trhu ukazuje, že 
spotřebitelé si z inzerátu na hypotéku zapamatují velmi málo, takže je účinnější zaměřit se na 
několik hlavních zásad.

Pozměňovací návrh 172
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) případně varování týkající se rizika 
ztráty nemovitého majetku v případě 
nedodržení závazků spojených se 
smlouvou o úvěru, pokud je úvěr zajištěn 
buď zástavním právem k nemovitosti nebo 
jiným srovnatelným zajištěním běžně 
používaným v členském státě na 
nemovitosti určené k bydlení, nebo 
právem souvisejícím s nemovitostí 
určenou k bydlení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V právních systémech některých členských států by tento druh varování byl zavádějící, 
protože riziko ztráty nemovitého majetku se nevztahuje jen na úvěry zajištěné zástavním 
právem k nemovitosti. Požadavek je v každém případě ve fázi inzerování nadbytečný.

Pozměňovací návrh 173
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Standardní informace musí být snadno 
čitelné nebo jasně slyšitelné, podle toho 
jaké médium je k reklamě a marketingu 
užito.

Standardní informace musí být snadno 
čitelné nebo jasně slyšitelné, podle toho,
jaké médium je k reklamě a marketingu 
užito.

Veškeré informace poskytované 
prostřednictvím reklamy musí být 
v souladu s vyobrazeným reprezentativním 
příkladem.
Členské státy mohou přijmout kritéria pro 
definování reprezentativního příkladu.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Louis Grech

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Standardní informace musí být snadno 
čitelné nebo jasně slyšitelné, podle toho 
jaké médium je k reklamě a marketingu 
užito.

Standardní informace musí být snadno 
čitelné nebo jasně slyšitelné, podle toho,
jaké médium je k reklamě a marketingu 
užito. Tyto standardní informace nebudou 
uvedeny drobným písmem, ale budou 
viditelně vytištěny na všech dokumentech.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li uzavření smlouvy o doplňkové 
službě související se smlouvou o úvěru, 

3. V případě doplňkové služby související 
se smlouvou o úvěru, zejména pojištění, 
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zejména pojištění, povinné pro získání 
úvěru nebo pro jeho získání za 
nabízených podmínek a náklady na tuto 
službu nelze určit předem, musí být jasně, 
výstižně a zřetelně uvedena rovněž 
povinnost uzavřít smlouvu o této službě 
spolu s roční procentní sazbou nákladů.

pokud nelze náklady na tuto službu určit 
předem, musí být jasně, výstižně a zřetelně 
uvedena rovněž povinnost uzavřít smlouvu 
o této službě, a její náklady budou 
zahrnuty do procentní sazby nákladů na 
základě nákladů na podobný produkt 
nabízený věřitelem nebo jiným 
poskytovatelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komisi se udělují přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 26 a v souladu s 
podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, 
aby dále specifikovala seznam 
standardních informačních bodů 
obsažených v reklamě.

vypouští se

Komise při přijímání těchto aktů v 
přenesené pravomoci zejména mění, 
pokud je to nezbytné, seznam 
standardních informačních bodů 
uvedených v odst. 2 písm. a) až i) tohoto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

Informační povinnosti jsou téměř shodné s těmi, které stanovuje směrnice o spotřebitelském 
úvěru. Tyto povinnosti není třeba specifikovat.

Pozměňovací návrh 177
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Nekalé obchodní praktiky 
1. Spotřebitel má vždy právo zakoupit si 
doplňkové produkty od alternativních 
poskytovatelů.
2. Úroková sazba nesmí být závislá na 
trvalém poskytování doplňkových služeb 
určeným poskytovatelem, pokud není 
doplňková služba nedílnou součástí 
úvěrového produktu a neznamená pro 
spotřebitele objektivní výhodu.
3. Členské státy přijmou opatření 
zakazující poskytování úvěrů v cizí měně, 
pokud nemá spotřebitel příjem v této 
měně.
4. Členské státy přijmou opatření 
zakazující akční sazby, tzv. „teaser rates“. 

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Svoboda zvolit si poskytovatele 
doplňkových služeb
1. Spotřebitel musí mít vždy právo 
zakoupit si doplňkové produkty od 
alternativních poskytovatelů.
2. Úroková sazba nesmí být závislá na 
trvalém poskytování doplňkových služeb 
určeným poskytovatelem, pokud není 
doplňková služba nedílnou součástí 
úvěrového produktu a neznamená pro 
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spotřebitele objektivní výhodu.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nesprávné a proti hospodářské soutěži nutit spotřebitele nakupovat si jednotlivé 
produkty a služby od stejného poskytovatele. Některé trhy vyvinuly schémata vázaných smluv 
zavazujících spotřebitele k určitým doplňkovým produktům. I když je nabídka v okamžiku 
podpisu smlouvy pro spotřebitele naprosto výhodná, nemusí tomu tak být o několik let později. 
Propojení, které je vytvořeno mezi těmito jednotlivými smlouvami, spotřebiteli brání využívat 
změny na trhu.

Pozměňovací návrh 179
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby všeobecné 
informace o smlouvách o úvěru byly 
věřitelem, případně zprostředkovatelem 
úvěru stále zpřístupněny na trvalém nosiči 
nebo v elektronické podobě .

Členské státy zajistí, aby všeobecné 
informace o smlouvách o úvěru byly 
věřitelem stále zpřístupněny a předány 
spotřebiteli, buď věřitelem nebo 
zprostředkovatelem úvěru na trvalém 
nosiči a/nebo na vyžádání v elektronické 
podobě.

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, kdo je odpovědný za vypracování tohoto dokumentu. Zprostředkovatelé úvěru 
nemusí mít nutně přístup ke všem vyjmenovaným informacím. Mělo by být proto na 
odpovědnosti věřitele poskytnout tyto informace zprostředkovateli nebo – pokud je věřitel 
distribuuje přímo – přímo spotřebiteli.

Pozměňovací návrh 180
María Irigoyen Pérez

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby všeobecné 
informace o smlouvách o úvěru byly 
věřitelem, případně zprostředkovatelem 
úvěru stále zpřístupněny na trvalém nosiči 
nebo v elektronické podobě.

Členské státy zajistí, aby všeobecné 
dostupné a srozumitelné informace o 
smlouvách o úvěru byly věřitelem, 
případně zprostředkovatelem úvěru stále 
zpřístupněny na trvalém nosiči nebo v 
elektronické podobě.

Or. es

Pozměňovací návrh 181
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všeobecné informace musí mít alespoň
následující obsah:

Všeobecné informace musí mít následující 
obsah:

Or. en

Odůvodnění

Maximální harmonizace by měla zajistit stejnou úroveň ochrany spotřebitele po celé EU. 

Pozměňovací návrh 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) formy záruky; c) formy záruky, včetně možnosti, aby bylo 
zajištění umístěno v jiném členském státě;

Or. en



AM\881849CS.doc 51/118 PE475.786v01-00

CS

Pozměňovací návrh 183
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) orientační příklad celkových nákladů 
úvěru pro spotřebitele a roční procentní 
sazbu nákladů;

g) reprezentativní příklad celkových 
nákladů úvěru pro spotřebitele a roční 
procentní sazbu nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zda existuje možnost předčasného 
splacení a případně popis podmínek 
spojených s předčasným splacením;

i) popis podmínek spojených s předčasným 
splacením;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) zda je nezbytné ocenění nemovitosti a 
případně kdo by jej měl provést;

j) důsledky ocenění nemovitosti pro 
spotřebitele, včetně uvedení toho, kdo by 
jej měl provést a veškerých souvisejících 
nákladů;

Or. en
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Odůvodnění
Odstraněním nezávazné klauzule „zda je nezbytné ocenění nemovitosti“ znamená nové znění 
ocenění každé smlouvy o úvěru na bydlení.

Pozměňovací návrh 186
María Irigoyen Pérez

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) případně varování týkající se rizika 
ztráty nemovitosti v případě nedodržení 
závazků spojených se smlouvou o úvěru, 
pokud je úvěr zajištěn buď zástavním 
právem k nemovitosti nebo jiným 
srovnatelným zajištěním běžně 
používaným v členském státě na 
nemovitosti určené k bydlení, nebo 
právem souvisejícím s nemovitostí 
určenou k bydlení.

Or. es

Pozměňovací návrh 187
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) podrobnosti, jak získat informace o 
daňové úlevě na úrok spojený se 
smlouvou o úvěru nebo o ostatních 
veřejných podporách.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitel by neměl opírat své rozhodnutí uzavřít smlouvu o bydlení o daňové úlevy. V 
každém případě je všeobecně známo, že informace o daňových úlevách lze vyžádat od 
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daňových orgánů.

Pozměňovací návrh 188
María Irigoyen Pérez

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) podrobnosti, jak získat informace o 
daňové úlevě na úrok spojený se smlouvou 
o úvěru nebo o ostatních veřejných 
podporách.

k) podrobnosti, jak získat informace o 
daňových povinnostech a úlevách na úrok 
spojený se smlouvou o úvěru nebo o 
ostatních veřejných podporách.

Or. es

Pozměňovací návrh 189
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby věřitel a případně 
zprostředkovatel úvěru neprodleně poté, co 
spotřebitel dodal nezbytné informace o 
svých potřebách, finanční situaci a 
preferencích v souladu s článkem 14, 
poskytl spotřebiteli individuální informace 
nutné k porovnání dostupných úvěrů na 
trhu, posouzení jejich dopadů a přijetí 
informovaného rozhodnutí, zda uzavřít 
smlouvu o úvěru. Tyto informace se 
poskytují na papíře nebo na jiném trvalém 
nosiči prostřednictvím evropského 
standardizovaného informačního přehledu 
(„ESIS“) uvedeného v příloze II.

Členské státy zajistí, aby věřitel a případně 
zprostředkovatel úvěru neprodleně poté, co 
spotřebitel dodal nezbytné informace o 
svých potřebách, finanční situaci a 
preferencích v souladu s článkem 14, 
poskytl spotřebiteli individuální informace 
nutné k porovnání dostupných úvěrů na 
trhu, posouzení jejich dopadů a přijetí 
informovaného rozhodnutí, zda uzavřít 
smlouvu o úvěru. Členské státy mohou 
předem stanovit, že tato možnost posoudit 
a zvážit situaci bude spotřebiteli zajištěna 
tak, že mu ze zákona či na základě 
smlouvy bude poskytnuto právo odstoupit 
od smlouvy, a to v souladu s ustanoveními 
směrnice 2008/48/ES. Tyto informace se 
poskytují na papíře nebo na jiném trvalém 
nosiči prostřednictvím evropského 
standardizovaného informačního přehledu 
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(„ESIS“) uvedeného v příloze II.

Or. de

Pozměňovací návrh 190
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby věřitel a případně 
zprostředkovatel úvěru neprodleně poté, co 
spotřebitel dodal nezbytné informace o 
svých potřebách, finanční situaci a 
preferencích v souladu s článkem 14, 
poskytl spotřebiteli individuální informace 
nutné k porovnání dostupných úvěrů na 
trhu, posouzení jejich dopadů a přijetí 
informovaného rozhodnutí, zda uzavřít 
smlouvu o úvěru. Tyto informace se 
poskytují na papíře nebo na jiném trvalém 
nosiči prostřednictvím evropského 
standardizovaného informačního přehledu 
(„ESIS“) uvedeného v příloze II.

Členské státy zajistí, aby věřitel a případně 
zprostředkovatel úvěru okamžitě poté, co 
spotřebitel dodal nezbytné informace o 
svých potřebách, finanční situaci a 
preferencích, poskytl spotřebiteli 
individuální informace nutné k porovnání 
dostupných úvěrů na trhu, posouzení jejich 
dopadů a přijetí informovaného rozhodnutí, 
zda uzavřít smlouvu o úvěru. Tyto 
informace se poskytují bezplatně na papíře 
nebo na jiném trvalém nosiči 
prostřednictvím evropského 
standardizovaného informačního přehledu 
(„ESIS“) uvedeného v příloze II.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby věřitel a případně 
zprostředkovatel úvěru neprodleně poté, co 
spotřebitel dodal nezbytné informace o 
svých potřebách, finanční situaci a 
preferencích v souladu s článkem 14, 
poskytl spotřebiteli individuální informace 
nutné k porovnání dostupných úvěrů na 

Členské státy zajistí, aby věřitel a případně 
zprostředkovatel úvěru neprodleně poté, co 
spotřebitel dodal nezbytné informace o 
svých potřebách, finanční situaci a 
preferencích v souladu s článkem 14, 
poskytl spotřebiteli individuální informace 
nutné k porovnání dostupných úvěrů na 
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trhu, posouzení jejich dopadů a přijetí 
informovaného rozhodnutí, zda uzavřít 
smlouvu o úvěru. Tyto informace se 
poskytují na papíře nebo na jiném trvalém 
nosiči prostřednictvím evropského 
standardizovaného informačního 
přehledu („ESIS“) uvedeného v příloze II.

trhu, posouzení jejich dopadů a přijetí 
informovaného rozhodnutí, zda uzavřít 
smlouvu o úvěru. Tyto informace se 
poskytují na papíře nebo na jiném trvalém 
nosiči prostřednictvím standardizovaného 
informačního přehledu a bezplatně. 
Členské státy použijí evropský 
standardizovaný informační přehled
(„ESIS“) uvedený v příloze II, pokud nebo 
dokud nebude vyvinut vhodnější 
vnitrostátní informační přehled, který 
schválí všechny zúčastněné strany včetně 
zástupců spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění

Řada členských států již zavedla předsmluvní informační přehled, a proto by mělo být 
povoleno použití ESIS nebo jiného rovnocenného dokumentu. 

Pozměňovací návrh 192
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby věřitel a případně 
zprostředkovatel úvěru neprodleně poté, co 
spotřebitel dodal nezbytné informace o 
svých potřebách, finanční situaci a 
preferencích v souladu s článkem 14,
poskytl spotřebiteli individuální informace 
nutné k porovnání dostupných úvěrů na
trhu, posouzení jejich dopadů a přijetí 
informovaného rozhodnutí, zda uzavřít 
smlouvu o úvěru. Tyto informace se 
poskytují na papíře nebo na jiném trvalém 
nosiči prostřednictvím evropského 
standardizovaného informačního přehledu 
(„ESIS“) uvedeného v příloze II.

V dostatečném předstihu před tím, než se 
spotřebitel smlouvou o úvěru nebo 
příslušnou smluvní nabídkou zaváže, 
poskytne věřitel a případně 
zprostředkovatel úvěru na základě 
věřitelem nabízených úvěrových podmínek 
a informací od spotřebitele o jeho 
potřebách, finanční situaci a preferencích, 
spotřebiteli individuální informace nutné k 
porovnání dostupných úvěrů na trhu, 
posouzení jejich dopadů a přijetí 
informovaného rozhodnutí, zda uzavřít 
smlouvu o úvěru. Tyto informace se 
poskytují na papíře nebo na jiném trvalém 
nosiči prostřednictvím evropského 
standardizovaného informačního přehledu 
(„ESIS“) uvedeného v příloze II.



PE475.786v01-00 56/118 AM\881849CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Znění by mělo být v souladu se směrnicí o spotřebitelském úvěru a se směrnicí o prodeji 
finančních služeb na dálku. Tato harmonizace by rovněž vedla k menší byrokracii, protože 
spotřebitel by nebyl povinen předkládat ESIS dvakrát.

Pozměňovací návrh 193
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby věřitel a případně 
zprostředkovatel úvěru neprodleně poté, co 
spotřebitel dodal nezbytné informace o 
svých potřebách, finanční situaci a 
preferencích v souladu s článkem 14, 
poskytl spotřebiteli individuální informace 
nutné k porovnání dostupných úvěrů na 
trhu, posouzení jejich dopadů a přijetí 
informovaného rozhodnutí, zda uzavřít 
smlouvu o úvěru. Tyto informace se 
poskytují na papíře nebo na jiném trvalém 
nosiči prostřednictvím evropského 
standardizovaného informačního přehledu 
(„ESIS“) uvedeného v příloze II.

Členské státy zajistí, aby věřitel a případně 
zprostředkovatel úvěru okamžitě poté, co 
spotřebitel dodal nezbytné informace o 
svých potřebách, finanční situaci a 
preferencích v souladu s článkem 14, 
poskytl spotřebiteli individuální informace 
nutné k porovnání dostupných úvěrů na 
trhu, posouzení jejich dopadů a přijetí 
informovaného rozhodnutí, zda uzavřít 
smlouvu o úvěru. Tyto informace se 
poskytují bezplatně na papíře nebo na 
jiném trvalém nosiči prostřednictvím 
evropského standardizovaného 
informačního přehledu („ESIS“) 
uvedeného v příloze II.

Or. en

Odůvodnění

ESIS by se měla spotřebitelům poskytovat bezplatně.

Pozměňovací návrh 194
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že pokud je 
spotřebiteli předkládána nabídka závazná 
pro věřitele, musí být doplněna o ESIS. Za 
takových okolností členské státy zajistí, že 
smlouva o úvěru nemůže být uzavřena, 
dokud neměl spotřebitel dostatek času 
porovnat nabídky, posoudit jejich dopady 
a přijmout informované rozhodnutí, zda 
nabídku přijme, bez ohledu na způsob 
uzavření smlouvy.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhované pravidlo by vytvořilo právní nejistotu, protože by jednotlivý věřitel nevěděl, zda a 
kdy obdržel spotřebitel nabídky od ostatních věřitelů a bylo by nevhodné se na to spotřebitele 
ptát. Navíc není jasné, jaké důsledky by mělo porušení tohoto pravidla.

Pozměňovací návrh 195
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že pokud je
spotřebiteli předkládána nabídka závazná 
pro věřitele, musí být doplněna o ESIS. Za 
takových okolností členské státy zajistí, že 
smlouva o úvěru nemůže být uzavřena, 
dokud neměl spotřebitel dostatek času 
porovnat nabídky, posoudit jejich dopady a 
přijmout informované rozhodnutí, zda 
nabídku přijme, bez ohledu na způsob 
uzavření smlouvy.

Členské státy zajistí, že se spotřebiteli 
předloží návrh smlouvy o úvěru připojený 
k ESIS. Členské státy zajistí, že smlouva o 
úvěru nemůže být uzavřena, dokud neměl 
spotřebitel dostatek času porovnat nabídky, 
posoudit jejich dopady a přijmout 
informované rozhodnutí, zda nabídku 
přijme, bez ohledu na způsob uzavření 
smlouvy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 196
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby ESIS platil po 
jasně stanovenou dobu, která bude 
dostačující k tomu, aby spotřebitel mohl 
porovnat nabídky dostupné na trhu.

Or. en

Odůvodnění

Doba platnosti ESIS je nutná, aby mohl spotřebitel porovnat nabídky na trhu. Je samozřejmé, 
že ESIS bude platný pouze za předpokladu, že spotřebitel poskytne správné informace o své 
finanční situaci.

Pozměňovací návrh 197
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakékoli další informace, které věřitel nebo 
případně zprostředkovatel úvěru může 
poskytnout spotřebiteli, se poskytují v 
samostatném dokumentu, který lze připojit 
k ESIS.

Jakékoli další informace, které věřitel nebo 
případně zprostředkovatel úvěru může 
poskytnout spotřebiteli, se poskytují v 
samostatném dokumentu, který lze připojit 
k ESIS.

V členských státech, které ukládají přísná 
pravidla týkající se odpovídajících aktiv 
mezi úvěry na bydlení (aktiva) a 
zástavními listy (pasiva) hypotéčních 
úvěrových institucí, mohou údaje o 
úrokových sazbách v ESIS podléhat 
měnícím se tržním podmínkám.

Or. en
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Pozměňovací návrh 198
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi se udělují přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 26 a v souladu s 
podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, 
aby změnila standardní informační body 
stanovené v odstavci 1 tohoto článku a 
obsah a formát ESIS uvedený v příloze II.

vypouští se

Tyto akty v přenesené pravomoci, pokud 
je to nezbytné, zejména:
a) pozměňují seznam standardních 
informačních bodů uvedený v odstavci 1 
tohoto článku;
b) zrušují kterýkoli z informačních bodů 
stanovených v příloze II;
c) doplňují seznam informačních bodů 
stanovený v příloze II;
d) pozměňují podobu obsahu ESIS 
stanovenou v příloze II;
e) rozpracovávají pokyny k vyplnění ESIS, 
jak je stanoveno v příloze II.

Or. en

Odůvodnění

Velké množství přenesených pravomocí je vysoce problematické. Pravomoci jsou často velmi 
otevřené, aniž by byly explicitně definovány cíle a obsah přenesení pravomocí a týkají se 
nejdůležitějších prvků návrhu. Časem pravděpodobně povedou ke stále rozdílnějším 
pravidlům, pokud jde na jedné straně o tradiční spotřebitelské úvěry a na druhé straně o 
úvěry na bydlení a hypotéky.

Pozměňovací návrh 199
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst.c 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi se udělují přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 26 a v souladu s 
podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, 
aby změnila standardní informační body 
stanovené v odstavci 1 tohoto článku a 
obsah a formát ESIS uvedený v příloze II.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pozměňují podobu obsahu ESIS 
stanovenou v příloze II;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) rozpracovávají pokyny k vyplnění ESIS, 
jak je stanoveno v příloze II.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Liem Hoang Ngoc
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby věřitel nebo 
zprostředkovatel úvěru zdarma poskytl 
spotřebiteli kopii návrhu smlouvy o úvěru 
na jeho žádost. Toto ustanovení se 
nepoužije v případech, kdy věřitel není v 
okamžiku žádosti ochoten přistoupit k 
uzavření smlouvy o úvěru se 
spotřebitelem.

5. Členské státy zajistí, aby věřitel nebo 
zprostředkovatel úvěru zdarma poskytl 
spotřebiteli kopii návrhu smlouvy o úvěru.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Louis Grech

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby věřitel nebo 
zprostředkovatel úvěru zdarma poskytl 
spotřebiteli kopii návrhu smlouvy o úvěru 
na jeho žádost. Toto ustanovení se 
nepoužije v případech, kdy věřitel není v 
okamžiku žádosti ochoten přistoupit k 
uzavření smlouvy o úvěru se spotřebitelem.

5. Členské státy zajistí, aby věřitel nebo 
zprostředkovatel úvěru zdarma poskytl 
spotřebiteli kopii návrhu smlouvy o úvěru 
na jeho žádost. Toto ustanovení se 
nepoužije v případech, kdy věřitel není v 
okamžiku žádosti ochoten přistoupit k 
uzavření smlouvy o úvěru se spotřebitelem.
Navíc se má za to, že věřitel nebo případně 
zprostředkovatelé úvěru by měli všechny 
předsmluvní informace poskytnout 
spotřebiteli zdarma.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Pohyblivá úroková sazba
1. Členské státy přijmou opatření na 
ochranu spotřebitele proti nesplácení v 
případně výrazné změny pohyblivé 
úrokové sazby.
Pokud členské státy nestanoví obecné 
limity pohyblivé úrokové sazby, zajistí, aby 
všichni věřitelé stanovili maximální strop. 
Bonita se bude kontrolovat na základě 
tohoto maximálního stropu.
2. Změny úrokových sazeb se budou 
opírat pouze o objektivní, spolehlivé a 
veřejné ukazatele nezávislé na věřiteli, 
jako jsou tržní sazby.
3. V případě, že se úrokové sazby zvýší, 
bude mít spotřebitel vždy možnost 
rozhodnout se pro prodloužení doby 
splácení o maximálně 5 let, bez toho, že by 
platil dodatečné náklady a bez navýšení 
pravidelných splátek.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Vázání doplňkových služeb
1. Členské státy věřitelům nebo 
zprostředkovatelům úvěru zakážou vázání 
spočívající v podmiňování nabídky 
smlouvy o úvěru zakoupením pojištění 
nebo jiných finančních produktů od 
poskytovatele, kterého určí věřitel nebo 
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zprostředkovatel úvěru, kromě otevření 
běžného účtu.
2. Změna poskytovatele doplňkových 
služeb, které jsou napojeny na smlouvu o 
úvěru na bydlení nemůže mít dopad na 
úrokovou sazbu smlouvy o úvěru na 
bydlení nebo na jinou součást smlouvy o 
úvěru.

Or. en

Odůvodnění

Tato pravidla již v některých členských státech platí. Úvěr by neměl být podmíněn nákupem 
vázaných doplňkových služeb. Spotřebitelé by měli být chráněni před nárůstem úrokových 
sazeb úvěru při změně poskytovatele doplňkových služeb. 

Pozměňovací návrh 206
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před provedením jakékoli ze služeb 
uvedených v čl. 3 písm. e) poskytne 
zprostředkovatel úvěru spotřebiteli alespoň 
následující informace:

1. Před provedením jakékoli ze služeb 
uvedených v čl. 3 písm. e) poskytne 
zprostředkovatel úvěru spotřebiteli zdarma 
alespoň následující informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) v případě nevázaných 
zprostředkovatelů úvěru o existenci
případných provizí splatných věřitelem 

h) existence případných provizí nebo 
jiného typu odměn, včetně odměny v 
naturáliích splatných věřitelem nebo 
jakoukoliv jinou třetí stranou 
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zprostředkovateli úvěru za jeho služby. zprostředkovateli úvěru za jeho služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zprostředkovatelé úvěru, kteří nejsou 
vázáni, na žádost spotřebitele informují o 
různé výši provize splatné různými věřiteli 
poskytujícími smlouvy o úvěru, které jsou 
spotřebiteli nabízeny. Spotřebitel musí být 
informován o tom, že má právo vyžádat si 
tyto informace.

2. Zprostředkovatelé úvěru informují o 
různé výši provize vyjádřené v absolutních 
hodnotách splatné různými věřiteli 
poskytujícími smlouvy o úvěru, které jsou 
spotřebiteli nabízeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komisi se udělují přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 26 a v souladu s 
podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, 
aby aktualizovala seznam informačních 
bodů o zprostředkovatelích úvěru, který 
má být poskytnut spotřebiteli, jak je 
stanoveno v odstavci 1 tohoto článku.

vypouští se

Komise zejména při přijímání těchto aktů 
v přenesené pravomoci pozměňuje, pokud 
je to nezbytné, informační body uvedené v 
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odstavci 1 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
použití odstavce 1 tohoto článku, udělují 
se Komisi pravomoci, aby určila, kde je to 
nezbytné, standardizovaný formát a 
podobu informačních bodů stanovených v 
odstavci 1 tohoto článku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby věřitelé a 
případně zprostředkovatelé úvěru poskytli 
spotřebiteli odpovídající vysvětlení o 
navrhované smlouvě/smlouvách o úvěru a 
jakékoli doplňkové službě/službách, aby 
byl spotřebitel v pozici, jež mu umožní 
posoudit, zda navrhované smlouvy o úvěru 
vyhovují jeho potřebám a finanční situaci. 
Odpovídající vysvětlení musí obsahovat 
individuální informace o charakteristikách 
nabízených úvěrů, aniž by však 
zformulovalo jakékoli doporučení. Věřitelé 
a případně zprostředkovatelé úvěru musí 
přesně posoudit úroveň znalostí a 
zkušeností s úvěrem u spotřebitele 

Členské státy zajistí, aby věřitelé a 
případně zprostředkovatelé úvěru poskytli 
spotřebiteli odpovídající vysvětlení o 
navrhované smlouvě/smlouvách o úvěru a 
jakékoli doplňkové službě/službách, aby 
byl spotřebitel v pozici, jež mu umožní 
posoudit, zda navrhované smlouvy o úvěru 
vyhovují jeho potřebám a finanční situaci. 
Odpovídající vysvětlení musí obsahovat 
individuální informace o základních 
charakteristikách nabízených úvěrů, aniž 
by však zformulovalo jakékoli doporučení.
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jakýmkoli způsobem nezbytným k tomu, 
aby věřitel nebo zprostředkovatel úvěru 
stanovil úroveň vysvětlení pro spotřebitele 
a toto vysvětlení mu přizpůsobil.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby věřitelé a 
případně zprostředkovatelé úvěru poskytli 
spotřebiteli odpovídající vysvětlení o 
navrhované smlouvě/smlouvách o úvěru a 
jakékoli doplňkové službě/službách, aby 
byl spotřebitel v pozici, jež mu umožní 
posoudit, zda navrhované smlouvy o úvěru 
vyhovují jeho potřebám a finanční situaci. 
Odpovídající vysvětlení musí obsahovat 
individuální informace o charakteristikách 
nabízených úvěrů, aniž by však 
zformulovalo jakékoli doporučení. Věřitelé 
a případně zprostředkovatelé úvěru musí 
přesně posoudit úroveň znalostí a 
zkušeností s úvěrem u spotřebitele 
jakýmkoli způsobem nezbytným k tomu, 
aby věřitel nebo zprostředkovatel úvěru 
stanovil úroveň vysvětlení pro spotřebitele 
a toto vysvětlení mu přizpůsobil.

Členské státy zajistí, aby věřitelé a 
případně zprostředkovatelé úvěru poskytli 
spotřebiteli odpovídající vysvětlení o 
navrhované smlouvě/smlouvách o úvěru a 
jakékoli doplňkové službě/službách, aby 
byl spotřebitel v pozici, jež mu umožní 
posoudit, zda navrhované smlouvy o úvěru 
vyhovují jeho potřebám a finanční situaci. 
Odpovídající vysvětlení musí obsahovat 
individuální informace o charakteristikách 
nabízených úvěrů včetně nákladů a rizik,
aniž by však zformulovalo jakékoli 
doporučení. Věřitelé a případně 
zprostředkovatelé úvěru musí přesně 
posoudit úroveň znalostí a zkušeností s 
úvěrem u spotřebitele jakýmkoli způsobem 
nezbytným k tomu, aby věřitel nebo 
zprostředkovatel úvěru stanovil úroveň 
vysvětlení pro spotřebitele a toto vysvětlení 
mu přizpůsobil.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby věřitelé a 
případně zprostředkovatelé úvěru poskytli 
spotřebiteli odpovídající vysvětlení o 
navrhované smlouvě/smlouvách o úvěru a 
jakékoli doplňkové službě/službách, aby 
byl spotřebitel v pozici, jež mu umožní 
posoudit, zda navrhované smlouvy o úvěru 
vyhovují jeho potřebám a finanční situaci. 
Odpovídající vysvětlení musí obsahovat 
individuální informace o charakteristikách 
nabízených úvěrů, aniž by však 
zformulovalo jakékoli doporučení. Věřitelé 
a případně zprostředkovatelé úvěru musí 
přesně posoudit úroveň znalostí a 
zkušeností s úvěrem u spotřebitele 
jakýmkoli způsobem nezbytným k tomu, 
aby věřitel nebo zprostředkovatel úvěru 
stanovil úroveň vysvětlení pro spotřebitele 
a toto vysvětlení mu přizpůsobil.

Členské státy zajistí, aby věřitelé 
zprostředkovatelé úvěru poskytli 
spotřebiteli odpovídající vysvětlení o 
navrhované smlouvě/smlouvách o úvěru a 
jakékoli doplňkové službě/službách, aby 
byl spotřebitel v pozici, jež mu umožní 
posoudit, zda navrhované smlouvy o úvěru 
vyhovují jeho potřebám a finanční situaci. 
Odpovídající vysvětlení musí obsahovat 
individuální informace o charakteristikách 
nabízených úvěrů včetně nákladů a rizik, 
aniž by však zformulovalo jakékoli 
doporučení. Věřitelé zprostředkovatelé 
úvěru musí posoudit úroveň znalostí a 
zkušeností s úvěrem u spotřebitele 
jakýmkoli způsobem nezbytným k tomu, 
aby věřitel nebo zprostředkovatel úvěru 
stanovil úroveň vysvětlení pro spotřebitele 
a toto vysvětlení mu přizpůsobil.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje objektivní důvod rozlišovat věřitele a zprostředkovatele úvěru, neboť spotřebitelé 
se někdy dostanou do kontaktu jen se zprostředkovateli. Povinnost poskytnout vysvětlení by se 
proto měla vztahovat stejně na obě kategorie. Bylo by však neúměrné žádat věřitele a 
zprostředkovatele úvěru, aby „přesně“ posoudili úroveň znalostí, neboť to je v praxi 
nemožné.

Pozměňovací návrh 214
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Roční procentní sazba nákladů, která se 
na ročním základě rovná současné hodnotě 
všech budoucích nebo stávajících závazků 
(čerpání, splátek a poplatků) dohodnutých 
mezi věřitelem a spotřebitelem, se vypočítá 

1. Roční procentní sazba nákladů, která se 
na ročním základě rovná současné hodnotě 
všech budoucích nebo stávajících závazků 
(čerpání, splátek a poplatků) dohodnutých 
mezi věřitelem a spotřebitelem, se vypočítá 
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v souladu s matematickým vzorcem 
stanoveným v příloze I.

v souladu s matematickým vzorcem 
stanoveným v příloze I. Roční procentní 
sazba nákladů musí náležitě zohlednit 
dopad všech relevantních faktorů. Roční 
procentní sazba nákladů zahrnuje 
všechny náklady a cash flow spojené se 
smlouvami o složeném úroku, které mají 
splatit výši úvěru.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Damien Abad

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celkové náklady úvěru pro spotřebitele
pro účely výpočtu roční procentní sazby 
nákladů musí být stanoveny s vyloučením 
jakýchkoli nákladů placených 
spotřebitelem v případě neplnění 
jakýchkoli jeho závazků uvedených ve 
smlouvě.

Celkové náklady, které obdrží věřitel za 
uzavření a provedení smlouvy o úvěru, pro 
účely výpočtu roční procentní sazby 
nákladů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 216
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je pro získání úvěru povinné 
otevření účtu, zahrnou se náklady na 
vedení tohoto účtu, náklady na používání 
platebních prostředků pro platební operace 
a čerpání na tomto účtu a další náklady 
spojené s platebními operacemi do 
celkových nákladů úvěru pro spotřebitele, 

Pokud je pro získání úvěru povinné 
otevření účtu, zahrnou se náklady na 
vedení tohoto účtu, náklady na používání 
platebních prostředků pro platební operace 
a čerpání na tomto účtu a další náklady 
spojené s platebními operacemi do 
celkových nákladů úvěru pro spotřebitele.
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s výjimkou případů, kdy byly náklady 
jasně a samostatně uvedeny ve smlouvě o 
úvěru nebo v jiné smlouvě uzavřené se 
spotřebitelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě smluv o úvěru obsahujících 
ustanovení umožňující odchylky od 
výpůjční úrokové sazby a případně 
poplatků, které jsou zahrnuty do roční 
procentní sazby nákladů, avšak nelze je 
číselně vyjádřit v době výpočtu, se roční 
procentní sazba nákladů počítá s využitím 
předpokladu, že se výpůjční úroková sazba 
a další poplatky započítají ve výši 
stanovené při podpisu smlouvy o úvěru.

4. V případě smluv o úvěru obsahujících 
ustanovení umožňující odchylky od 
výpůjční úrokové sazby a případně 
poplatků, které jsou zahrnuty do roční 
procentní sazby nákladů, avšak nelze je 
číselně vyjádřit v době výpočtu, se roční 
procentní sazba nákladů počítá s využitím 
předpokladu, že se výpůjční úroková sazba 
a další poplatky započítají ve výši 
stanovené při podpisu smlouvy o úvěru.

Pokud spotřebitel uvede alternativní 
poskytovatele doplňkových služeb, 
přepočítá věřitel a zprostředkovatel úvěru 
RPSN na základě nákladů na tyto 
doplňkové služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Smluvní strany se však ve smlouvě o 
úvěru mohou dohodnout, že informace 
uvedené v odstavci 1 mají být poskytovány 

2. Smluvní strany se však ve smlouvě o 
úvěru mohou dohodnout, že informace 
uvedené v odstavci 1 mají být poskytovány 
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spotřebiteli pravidelně v případech, kdy je 
změna výpůjční úrokové sazby přímo 
spojena se změnou referenční sazby, nová 
referenční sazba je vhodným způsobem 
zveřejněna a informace o nové referenční 
sazbě jsou rovněž zpřístupněny v 
prostorách věřitele.

spotřebiteli pravidelně v případech, kdy je 
změna výpůjční úrokové sazby přímo 
spojena se změnou referenční sazby, nová 
referenční sazba je vhodným způsobem 
zveřejněna a informace o nové referenční 
sazbě jsou rovněž zpřístupněny v 
prostorách věřitele a osobně sděleny 
spotřebiteli spolu s výší nových měsíčních 
splátek.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Smluvní strany se však ve smlouvě o 
úvěru mohou dohodnout, že informace 
uvedené v odstavci 1 mají být poskytovány 
spotřebiteli pravidelně v případech, kdy je 
změna výpůjční úrokové sazby přímo 
spojena se změnou referenční sazby, nová 
referenční sazba je vhodným způsobem 
zveřejněna a informace o nové referenční 
sazbě jsou rovněž zpřístupněny v 
prostorách věřitele.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že změna sazby by mohla mít na spotřebitele přímý dopad, je vhodnější 
používat individuální oznámení, a nespoléhat se na veřejné vývěsky.

Pozměňovací návrh 220
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Smluvní strany se však ve smlouvě o 
úvěru mohou dohodnout, že informace 
uvedené v odstavci 1 mají být poskytovány 
spotřebiteli pravidelně v případech, kdy je 
změna výpůjční úrokové sazby přímo 
spojena se změnou referenční sazby, nová 
referenční sazba je vhodným způsobem 
zveřejněna a informace o nové referenční 
sazbě jsou rovněž zpřístupněny v 
prostorách věřitele.

2. Smluvní strany se však ve smlouvě o 
úvěru mohou dohodnout, že informace 
uvedené v odstavci 1 mají být poskytovány 
spotřebiteli pravidelně v případech, kdy je 
změna výpůjční úrokové sazby přímo 
spojena se změnou referenční sazby, nová 
referenční sazba je vhodným způsobem 
zveřejněna a informace o nové referenční 
sazbě jsou rovněž zpřístupněny v 
prostorách věřitele. Věřitel může dál 
spotřebitele pravidelně informovat o 
změnách výpůjční úrokové sazby v 
případech, kdy změna výpůjční úrokové 
sazby není přímo spojena se změnou 
referenční sazby, pokud toto ustanovení 
platilo před vstupem této směrnice 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech mohou být spotřebitelé informováni o změnách výpůjční 
úrokové sazby zveřejněním těchto změn sazeb ve vnitrostátním tisku, v případě, že taková 
praxe v tomto členském státě funguje a je obecně přijímána, měl by mít členský stát právo si 
tento systém zachovat.

Pozměňovací návrh 221
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud se změny výpůjční úrokové 
sazby stanovují formou akce na 
kapitálových trzích a věřitel proto nemůže 
spotřebitele informovat o změně před tím, 
než začne platit, bude věřitel spotřebitele 
v dostatečném předstihu před konáním 
aukce spotřebitele písemně informovat o 
nadcházejícím řízení a očekávané úrovni 
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nové výpůjční úrokové sazby.

Or. en

Odůvodnění

Pokud se změny výpůjční úrokové sazby stanovují formou akce na kapitálových trzích, nebude 
věřitel přesnou míru úrokové sazby znát před tím, než aukce skončí a dluhopisy budou 
prodány. 

Pozměňovací návrh 222
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením 
smlouvy o úvěru věřitel provedl důkladné 
posouzení bonity spotřebitele na základě 
kritérií zahrnujících příjem, úspory, dluhy a 
ostatní finanční závazky spotřebitele. 
Posouzení se provede na základě 
nezbytných informací získaných věřitelem 
nebo případně zprostředkovatelem úvěru 
od klienta a z příslušných interních nebo 
externích zdrojů a musí být v souladu s 
požadavky na nezbytnost a proporcionalitu 
uvedenými v článku 6 směrnice 95/46/ES. 
Členské státy zajistí, aby věřitelé vytvořily 
vhodné postupy k posouzení bonity 
spotřebitele. Tyto postupy se v 
pravidelných intervalech přezkoumávají a 
uchovávají se aktualizované záznamy 
těchto postupů.

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením 
smlouvy o úvěru věřitel provedl důkladné 
posouzení bonity spotřebitele a cenové 
dostupnosti smlouvy o úvěru a jejích 
podmínek pro spotřebitele na základě 
kritérií, která by se měla zveřejnit, 
zahrnujících příjem, úspory, dluhy a ostatní 
finanční závazky spotřebitele. Posouzení se 
provede na základě nezbytných informací 
získaných věřitelem nebo případně 
zprostředkovatelem úvěru od klienta a z 
příslušných interních nebo externích zdrojů 
a musí být v souladu s požadavky na 
nezbytnost a proporcionalitu uvedenými v 
článku 6 směrnice 95/46/ES. Členské státy 
zajistí, aby věřitelé vytvořili vhodné 
postupy k posouzení bonity spotřebitele a 
cenové dostupnosti smlouvy o úvěru a 
jejích podmínek pro spotřebitele v zájmu 
spotřebitelů. Tyto postupy se v 
pravidelných intervalech přezkoumávají a 
uchovávají se aktualizované záznamy 
těchto postupů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 223
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením 
smlouvy o úvěru věřitel provedl důkladné 
posouzení bonity spotřebitele na základě 
kritérií zahrnujících příjem, úspory, dluhy a 
ostatní finanční závazky spotřebitele. 
Posouzení se provede na základě 
nezbytných informací získaných věřitelem 
nebo případně zprostředkovatelem úvěru 
od klienta a z příslušných interních nebo 
externích zdrojů a musí být v souladu s 
požadavky na nezbytnost a proporcionalitu 
uvedenými v článku 6 směrnice 95/46/ES. 
Členské státy zajistí, aby věřitelé vytvořily
vhodné postupy k posouzení bonity 
spotřebitele. Tyto postupy se v 
pravidelných intervalech přezkoumávají a 
uchovávají se aktualizované záznamy 
těchto postupů.

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením 
smlouvy o úvěru věřitel provedl důkladné 
posouzení bonity spotřebitele na základě 
kritérií zahrnujících příjem, úspory, dluhy a 
ostatní finanční závazky spotřebitele. 
V případě, že se hodnocení týká smlouvy o 
úvěru, na základě které nebude spotřebitel 
nebo člen jeho rodiny zabírat více než 40 
% nemovitosti a na základě které 
spotřebitel může celou nebo část 
nemovitosti pronajmout, mohou členské 
státy věřitelům umožnit zohlednit při 
posuzování bonity rozumný 
předpokládaný příjem z pronájmu.
Posouzení se provede na základě 
nezbytných informací získaných věřitelem 
nebo případně zprostředkovatelem úvěru 
od klienta a z příslušných interních nebo 
externích zdrojů a musí být v souladu s 
požadavky na nezbytnost a proporcionalitu 
uvedenými v článku 6 směrnice 95/46/ES. 
Členské státy zajistí, aby věřitelé vytvořili
vhodné postupy k posouzení bonity 
spotřebitele. Tyto postupy se v 
pravidelných intervalech přezkoumávají a 
uchovávají se aktualizované záznamy 
těchto postupů.

Or. en

Odůvodnění

Nákupy za účelem pronájmu uskutečněné na soukromé úrovni (nikoli prostřednictvím 
společnosti s ručením omezeným) a nákupy nemovitostí určených částečně k bydlení a 
částečně pro komerční účely budou považovány za soukromé půjčky zajištěné majetkem. Tyto 
úvěry budou postupně spláceny příjmem z pronájmu nemovitosti, a proto se opírají o tento 
příjem z pronájmu spíše než o příjem spotřebitele.
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Pozměňovací návrh 224
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením 
smlouvy o úvěru věřitel provedl důkladné 
posouzení bonity spotřebitele na základě 
kritérií zahrnujících příjem, úspory, dluhy a 
ostatní finanční závazky spotřebitele. 
Posouzení se provede na základě 
nezbytných informací získaných věřitelem 
nebo případně zprostředkovatelem úvěru 
od klienta a z příslušných interních nebo 
externích zdrojů a musí být v souladu s 
požadavky na nezbytnost a proporcionalitu 
uvedenými v článku 6 směrnice 95/46/ES. 
Členské státy zajistí, aby věřitelé vytvořily
vhodné postupy k posouzení bonity 
spotřebitele. Tyto postupy se v 
pravidelných intervalech přezkoumávají a 
uchovávají se aktualizované záznamy 
těchto postupů.

1. Členské státy zajistí, aby před uzavřením 
smlouvy o úvěru věřitel provedl důkladné 
posouzení bonity spotřebitele a cenové 
dostupnosti smlouvy o úvěru a jejích 
podmínek pro spotřebitele na základě 
kritérií, která by se měla zveřejnit, 
zahrnujících příjem, úspory, dluhy a ostatní 
finanční závazky spotřebitele. Posouzení se 
provede na základě nezbytných informací 
získaných věřitelem nebo případně 
zprostředkovatelem úvěru od klienta a z 
příslušných interních nebo externích zdrojů 
a musí být v souladu s požadavky na 
nezbytnost a proporcionalitu uvedenými v 
článku 6 směrnice 95/46/ES. Členské státy 
zajistí, aby věřitelé vytvořili vhodné 
postupy k posouzení bonity spotřebitele a 
cenové dostupnosti smlouvy o úvěru a 
jejích podmínek pro spotřebitele v zájmu 
spotřebitelů. Tyto postupy se v 
pravidelných intervalech přezkoumávají a 
uchovávají se aktualizované záznamy 
těchto postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Cílem posuzování bonity spotřebitele 
je rovněž zabránit předlužení.
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V případě nesplácení je odpovědnost na 
věřiteli, pokud je jeho rozhodnutí založeno 
na špatném posouzení bonity spotřebitele 
a vhodnosti smlouvy o úvěru. Náklady na 
nezodpovědné úvěrování ponese věřitel.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy v případě potřeby zajistí, 
aby se při stanovení poměru mezi úvěrem 
a hodnotou posuzování hodnoty 
nemovitosti použité pro zajištění úvěru 
postupovalo správně. Věřitelé sdělí 
všechna hodnocení a případné pochyby, 
které v souvislosti s hodnotou nemovitosti 
zjistí. Členské státy zajistí, aby hodnocení 
nemovitosti prováděly nezávislé a 
uznávané strany.

Or. en

Odůvodnění

Kvalita ocenění majetku je pro hodnocení finančních záruk spotřebitele zcela zásadní.

Pozměňovací návrh 227
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy v případě potřeby zajistí, 
aby se při stanovení poměru mezi úvěrem 
a hodnotou posuzování hodnoty 
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nemovitosti použité pro zajištění úvěru 
postupovalo správně. Věřitelé sdělí 
všechna hodnocení a případné pochyby, 
které v souvislosti s hodnotou nemovitosti 
zjistí. Členské státy zajistí, aby hodnocení 
nemovitosti prováděly nezávislé a 
uznávané strany. Pokud není posouzení 
hodnoty nemovitosti provedeno správně, 
může soud prohlásit, že se dluh plně ruší a 
majetek se vrací zpět.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Pokud posouzení bonity spotřebitele 
vyústí v negativní výsledek ohledně jeho 
schopnosti splácet úvěr po dobu trvání 
smlouvy o úvěru, věřitel úvěr zamítne.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 229
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Pokud posouzení bonity spotřebitele 
vyústí v negativní výsledek ohledně jeho 
schopnosti splácet úvěr po dobu trvání 
smlouvy o úvěru, věřitel úvěr zamítne.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Věřitel by samozřejmě měl brát ohled na výsledky hodnocení bonity, ale navrhované nepružné 
pravidlo by vedlo k nežádoucím výsledkům, tedy že by byl některým spotřebitelům přístup k 
úvěru zamítnut, aniž by k tomu byl oprávněný důvod. Stačilo by, aby byl věřitel při 
rozhodování o poskytnutí úvěru povinen v souladu s čl. 5 odst. 1 jednat čestně, přiměřeně a 
profesionálně v nejlepším zájmu spotřebitele.

Pozměňovací návrh 230
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Pokud posouzení bonity spotřebitele 
vyústí v negativní výsledek ohledně jeho 
schopnosti splácet úvěr po dobu trvání 
smlouvy o úvěru, věřitel úvěr zamítne.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Damien Abad

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Pokud posouzení bonity spotřebitele 
vyústí v negativní výsledek ohledně jeho 
schopnosti splácet úvěr po dobu trvání
smlouvy o úvěru, věřitel úvěr zamítne.

a) Pokud posouzení bonity spotřebitele 
vyústí v negativní výsledek ohledně jeho 
schopnosti splnit smluvní závazky ze 
smlouvy o úvěru, je věřitel povinen 
v případě, že úvěr přesto poskytne, o této 
skutečnosti, stejně jako o důvodech, jež 
k tomuto poskytnutí vedly, provést 
záznam.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 232
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Pokud posouzení bonity spotřebitele 
vyústí v negativní výsledek ohledně jeho 
schopnosti splácet úvěr po dobu trvání 
smlouvy o úvěru, věřitel úvěr zamítne. 

a) Pokud posouzení bonity spotřebitele 
vyústí v negativní výsledek ohledně jeho 
schopnosti splnit smluvní závazky dle 
smlouvy o úvěru, je věřitel povinen 
v případě, že úvěr přesto poskytne, o této 
skutečnosti, stejně jako o důvodech, jež 
k tomuto poskytnutí vedly, provést 
záznam. 

Or. en

Odůvodnění

Zákonný zákaz poskytnutí úvěru v případě negativního výsledku hodnocení bonity by byl 
nepřiměřený, neboť odporuje smluvní svobodě.

Pozměňovací návrh 233
Damien Abad

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Pokud je žádost o úvěr zamítnuta, věřitel 
okamžitě a bezplatně informuje
spotřebitele o důvodech zamítnutí;

b) Pokud je žádost o úvěr zamítnuta, může 
spotřebitel, pokud si to přeje, věřitele 
požádat, aby mu sdělil důvody zamítnutí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 234
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Pokud je žádost o úvěr zamítnuta, věřitel 
okamžitě a bezplatně informuje 
spotřebitele o důvodech zamítnutí.

b) Pokud je žádost o úvěr zamítnuta, věřitel 
okamžitě a bezplatně informuje 
spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění

Informování o důvodech zamítnutí může vést k tomu, že spotřebitelé budou upravovat své 
žádosti a budou uvádět nepravdivé informace.

Pozměňovací návrh 235
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Aniž je dotčeno obecné právo na 
přístup uvedené v článku 12 směrnice 
95/46/ES, pokud je žádost zamítnuta na 
základě automatického rozhodnutí nebo 
rozhodnutí, které je založeno na 
metodách, jako je automatické skóre 
úvěru, věřitel informuje spotřebitele 
okamžitě a bezplatně a vysvětlí spotřebiteli 
postup automatického rozhodnutí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Aniž je dotčeno obecné právo na 
přístup uvedené v článku 12 směrnice 

vypouští se
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95/46/ES, pokud je žádost zamítnuta na 
základě automatického rozhodnutí nebo 
rozhodnutí, které je založeno na 
metodách, jako je automatické skóre 
úvěru, věřitel informuje spotřebitele 
okamžitě a bezplatně a vysvětlí spotřebiteli 
postup automatického rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by se mělo zrušit s ohledem na článek 15 směrnice 95/46/ES o ochraně 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Pozměňovací návrh 237
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) Spotřebitel má možnost požádat o ruční 
prověření rozhodnutí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přidaná hodnota tohoto ustanovení pro spotřebitele není jasná.

Pozměňovací návrh 238
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) Spotřebitel má možnost požádat o ruční
prověření rozhodnutí.

f) Spotřebitel má možnost požádat o 
prověření rozhodnutí.

Or. en
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Odůvodnění

Ruční prověření by bylo pro věřitele obzvlášť obtížné.

Pozměňovací návrh 239
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že pokud strany 
zvažují navýšení celkové částky úvěru 
spotřebiteli po uzavření smlouvy o úvěru, 
potom finanční informace, které má věřitel 
k dispozici o spotřebiteli, musí být 
aktualizovány, a posouzení bonity 
spotřebitele musí být opětovně provedeno, 
dříve než je celková částka úvěru jakkoli 
významně navýšena.

3. Členské státy zajistí, že pokud 
spotřebitel požádá o navýšení celkové 
částky úvěru po uzavření smlouvy o úvěru, 
potom finanční informace, které má věřitel 
k dispozici o spotřebiteli, musí být 
aktualizovány, a posouzení bonity 
spotřebitele musí být opětovně provedeno, 
dříve než je celková částka úvěru jakkoli 
významně navýšena.

Or. en

Odůvodnění

Celková částka úvěru se může zvýšit také v důsledku měnících se úrokových sazeb. Mělo by 
být jasné, že finanční informace by se měly aktualizovat jen v případě, kdy spotřebitel požádá 
o navýšení úvěru.

Pozměňovací návrh 240
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby v rámci 
posuzování bonity spotřebitele věřitelé a 
zprostředkovatelé úvěru získali nezbytné 
informace o osobní a finanční situaci 
spotřebitele, jeho preferencích a cílech, a 
zvážili dostatečně velký počet smluv o 
úvěru ze své škály produktů, aby určili 

4. Členské státy zajistí, aby v rámci 
posuzování bonity spotřebitele věřitelé a 
zprostředkovatelé úvěru získali nezbytné 
informace o osobní a finanční situaci 
spotřebitele, jeho preferencích a cílech, a 
zvážili dostatečně velký počet smluv o 
úvěru ze své škály produktů, aby určili 
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produkty, které pro spotřebitele nejsou
nevhodné vzhledem k jeho potřebám, 
finanční situaci a osobním okolnostem. 
Tyto úvahy musí vycházet z informací, 
které jsou aktuálně platné v daném 
okamžiku, a přiměřených předpokladů 
ohledně situace spotřebitele po dobu trvání 
navrhované smlouvy o úvěru.

produkty, které jsou v nejlepším zájmu 
spotřebitele vzhledem k jeho potřebám, 
finanční situaci a osobním okolnostem. 
Tyto úvahy musí vycházet z informací, 
které jsou aktuálně platné v daném 
okamžiku, a přiměřených předpokladů 
ohledně situace spotřebitele po dobu trvání 
navrhované smlouvy o úvěru.

Členské státy dále zajistí, že budou 
veškeré žádosti o informace omezeny jen 
na potřeby posuzování bonity a že údaje 
takto shromážděné nebudou použity 
k jiným účelům. Spotřebitel musí mít plný 
přístup k veškerým údajům týkajícím se 
jeho osobní situace a bude mít možnost je 
v případě potřeby opravit.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby v rámci 
posuzování bonity spotřebitele věřitelé a 
zprostředkovatelé úvěru získali nezbytné 
informace o osobní a finanční situaci 
spotřebitele, jeho preferencích a cílech, a 
zvážili dostatečně velký počet smluv o 
úvěru ze své škály produktů, aby určili 
produkty, které pro spotřebitele nejsou 
nevhodné vzhledem k jeho potřebám, 
finanční situaci a osobním okolnostem. 
Tyto úvahy musí vycházet z informací, 
které jsou aktuálně platné v daném 
okamžiku, a přiměřených předpokladů 
ohledně situace spotřebitele po dobu 
trvání navrhované smlouvy o úvěru.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 242
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby v rámci 
posuzování bonity spotřebitele věřitelé a 
zprostředkovatelé úvěru získali nezbytné 
informace o osobní a finanční situaci 
spotřebitele, jeho preferencích a cílech, a 
zvážili dostatečně velký počet smluv o 
úvěru ze své škály produktů, aby určili 
produkty, které pro spotřebitele nejsou 
nevhodné vzhledem k jeho potřebám, 
finanční situaci a osobním okolnostem. 
Tyto úvahy musí vycházet z informací, 
které jsou aktuálně platné v daném 
okamžiku, a přiměřených předpokladů 
ohledně situace spotřebitele po dobu 
trvání navrhované smlouvy o úvěru.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Formulace naznačuje, že věřitel musí žádat o informace o situaci spotřebitele dvakrát, poprvé 
kvůli posouzení bonity a podruhé po dokončení tohoto posouzení za účelem splnění povinností 
vyplývajících z tohoto odstavce. Výsledkem by byla zbytečná byrokracie.

Pozměňovací návrh 243
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komisi se udělují přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 26 a v souladu s 
podmínkami uvedenými v článku 27 a 28, 
aby specifikovala a změnila kritéria 

vypouští se
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zvažovaná při posuzování bonity, jak je 
stanoveno v odstavci 1 tohoto článku a při 
zajišťování toho, že úvěrové produkty 
nejsou pro spotřebitele nevhodné, jak je 
stanoveno v odstavci 4 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé
v souvislosti s postupem žádosti o úvěr
poskytli věřiteli a případně 
zprostředkovateli úvěru úplné a správné
informace o své finanční situaci a osobních 
okolnostech. Tyto informace by měly být 
doplněny, pokud je to nezbytné, listinnými 
důkazy z nezávisle ověřitelných zdrojů.

1. Členské státy zajistí, aby si věřitelé a 
případně zprostředkovatelé vyžádali 
v souvislosti s postupem žádosti o úvěr od 
spotřebitelů všechny potřebné informace o 
jejich finanční situaci a osobních 
okolnostech. Tyto informace by měly být 
doplněny, pokud je to nezbytné, listinnými 
důkazy z nezávisle ověřitelných zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Co se týče informací, které mají být 
poskytnuty spotřebitelem proto, aby věřitel 
mohl provést celkové posouzení bonity 
spotřebitele a rozhodnout o poskytnutí 
nebo zamítnutí úvěru, členské státy zajistí, 
aby věřitelé v předsmluvní fázi jasně 
uvedli informace včetně nezávisle 
ověřitelných důkazů, pokud je to nezbytné, 
které spotřebitel musí předložit. Členské 

Co se týče informací, které se mají vyžádat 
od spotřebitele podle odstavce 1, členské 
státy zajistí, aby věřitelé v předsmluvní fázi 
jasně uvedli informace včetně nezávisle 
ověřitelných důkazů, pokud je to nezbytné, 
které spotřebitel musí předložit. Členské 
státy rovněž zajistí, aby věřitelé uvedli 
přesnou lhůtu, ve které spotřebitelé musí 
tyto informace poskytnout.
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státy rovněž zajistí, aby věřitelé uvedli 
přesnou lhůtu, ve které spotřebitelé musí 
tyto informace poskytnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby věřitelé a 
případně zprostředkovatelé úvěru provedli 
hloubkovou kontrolu toho, zda spotřebitel 
poskytl nezbytné informace uvedené 
v odstavci 1. Členské státy zajistí, aby 
v případě, že spotřebitel obdrží nabídku 
úvěru, nemohl být sankcionován věřitelem 
za to, že neposkytl úplné informace, 
pokud poskytovatel úvěru nebo případně 
zprostředkovatel úvěru spotřebitele o tyto 
informace nepožádal nebo neprovedl 
hloubkovou kontrolu toho, zda byly úplné 
informace poskytnuty.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zajistí pro všechny 
věřitele nediskriminační přístup k 
databázím používaným v daném členském
státě za účelem posouzení bonity 
spotřebitelů a kontroly plnění jejich 

1. Každý členský stát zajistí pro všechny 
věřitele nediskriminační přístup k 
databázím používaným v daném členském 
státě za účelem posouzení bonity 
spotřebitelů a kontroly plnění jejich 
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úvěrových závazků po dobu trvání 
smlouvy o úvěru. Jedná se o databáze 
spravované soukromými úvěrovými 
kancelářemi nebo agenturami, jež referují o 
úvěrech, a veřejné úvěrové registry.

úvěrových závazků po dobu trvání 
smlouvy o úvěru. Jedná se o databáze 
spravované soukromými úvěrovými 
kancelářemi nebo agenturami, jež referují o 
úvěrech, a veřejné úvěrové registry.

Na přeshraniční úrovni lze vyměňovat 
pouze negativní údaje o úvěrech včetně 
informace o absenci negativních údajů o 
úvěrech.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi se udělují přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 26 a v souladu s 
podmínkami uvedenými v článcích 26 a 
27, aby stanovila jednotná kritéria 
úvěrové registrace a podmínky zpracování 
dat, které se použijí na databáze uvedené 
v odstavci 1 tohoto článku.

vypouští se

Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví 
zejména prahy registrace, které se použijí 
na tyto databáze, a uvádějí dohodnuté 
definice klíčových pojmů používaných v 
těchto databázích.

Or. en

Odůvodnění

Tyto vypuštěné pravomoci by mohly vést k povinnosti sestavovat databáze s pozitivními údaji 
o úvěrech. Ve Finsku lze v současné době sestavovat pouze databáze s negativními údaji o 
úvěrech. Změny ovlivňující důležité obecné politiky, např. ochranu údajů, by se neměly 
zavádět prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. 
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Pozměňovací návrh 249
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi se udělují přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 26 a v souladu s 
podmínkami uvedenými v článcích 26 a 
27, aby stanovila jednotná kritéria 
úvěrové registrace a podmínky zpracování 
dat, které se použijí na databáze uvedené 
v odstavci 1 tohoto článku.

vypouští se

Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví 
zejména prahy registrace, které se použijí 
na tyto databáze, a uvádějí dohodnuté 
definice klíčových pojmů používaných v 
těchto databázích.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k významné roli úvěrových institucí v odvětví finančních služeb není vhodné, aby se 
tyto definice stanovovaly prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Definice jednotných 
kritérií úvěrové registrace a podmínek zpracování dat by byly pro úvěrové registry a zejména 
pro spotřebitele a věřitele finančně náročné. Neexistuje žádný důkaz, že by tyto náklady bylo 
možné ospravedlnit účinnou stimulací širšího hypotečního trhu. Mohlo by to mít neplánované 
důsledky.

Pozměňovací návrh 250

Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi se udělují přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 26 a v souladu s 
podmínkami uvedenými v článcích 26 a 
27, aby stanovila jednotná kritéria úvěrové 
registrace a podmínky zpracování dat, 
které se použijí na databáze uvedené 

Komisi se udělují přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 26 a v souladu s 
podmínkami uvedenými v článcích 26 a 
27, aby stanovila jednotná kritéria úvěrové 
registrace týkající se negativních údajů o 
úvěrech a podmínky zpracování dat, které 
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v odstavci 1 tohoto článku. se použijí na databáze uvedené v odstavci 1 
tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby se 
rozhodnutí, která přijmou úřady, jež jsou 
odpovědné za ochranu údajů, nebo soudy 
domovského členského státu spotřebitele 
nebo úřady či soudy v jiném členském 
státě, odkud údaje o spotřebiteli pocházejí, 
dodržovala a prosadila se v jakémkoliv 
jiném členském státě stejným způsobem a 
bez toho, aby spotřebitel musel zahájit 
další správní nebo soudní řízení. Taková 
rozhodnutí zahrnují například případy 
nesprávných nebo nesprávně přidělených 
údajů, nesprávně shromážděné údaje, 
nesprávné předpoklady, sporné údaje a 
veškeré z toho vyplývající kroky včetně 
vymazání, opravy, okomentování nebo 
zrušení použití těchto dat. Členské státy 
zajistí, aby byli spotřebitelé informováni o 
jakékoliv přeshraniční výměně údajů, jež 
se jich týkají.
Při opravě údajů mají spotřebitelé právo 
na přehodnocení své bonity a následnou 
úpravu svých smluv o úvěru a na náhradu 
dalších škod tímto vzniklých.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Liem Hoang Ngoc
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely této směrnice „poradenství“ 
představuje službu oddělenou od 
poskytnutí úvěru. Tato služba může být 
uváděna na trh jako poradenství, pouze 
pokud je spotřebiteli zřejmá odměna osoby 
poskytující tuto službu.

1. Pro účely této směrnice „nezávislé 
poradenství v oblasti úvěrů na bydlení“ 
představuje službu oddělenou od 
poskytnutí úvěru. Tato služba může být 
uváděna na trh jako nezávislé poradenství 
v oblasti úvěrů na bydlení, pouze pokud je 
spotřebiteli zřejmá odměna osoby 
poskytující tuto službu a pokud neexistují 
žádné střety zájmů se spotřebitelem. 
Poradci v oblasti úvěrů na bydlení mohou 
sebe označit za nezávislé jen tehdy, pokud 
berou v úvahu celý trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby věřitel nebo 
zprostředkovatel úvěru informoval 
spotřebitele v rámci dané transakce, zda je
či není poradenství poskytováno nebo zda 
bude poskytnuto. To lze učinit 
dodatečnými předsmluvními informacemi. 
Pokud je poradenství spotřebitelům 
poskytováno, členské státy kromě 
požadavků uvedených v článcích 5 a 6 
zajistí, aby věřitelé a zprostředkovatelé 
úvěru:

2. Členské státy zajistí, aby věřitel nebo 
zprostředkovatel úvěru informoval 
spotřebitele v rámci dané transakce, zda 
mu bude poskytnuto poradenství, a 
případně aby mu sdělil, jaké poplatky 
bude spotřebitel za toto poradenství platit.
To lze učinit dodatečnými předsmluvními 
informacemi. Pokud je poradenství 
spotřebitelům poskytováno, členské státy 
kromě požadavků uvedených v článcích 5 
a 6 zajistí, aby věřitelé a zprostředkovatelé 
úvěru:

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění formulace, aby se rozlišovalo mezi případy, kdy se žádné poradenství neposkytuje, 
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a případy, kdy se poskytuje.

Pozměňovací návrh 254
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvážili dostatečně velký počet smluv o 
úvěru dostupných na trhu tak, aby mohli 
doporučit nejvhodnější smlouvy o úvěru s 
ohledem na potřeby, finanční situaci a 
osobní okolnosti spotřebitele;

a) zvážili dostatečně velký počet smluv o 
úvěru a poskytovatelů dostupných na trhu 
tak, aby mohli doporučit nejvhodnější 
smlouvy o úvěru s ohledem na potřeby, 
finanční situaci a osobní okolnosti 
spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvážili dostatečně velký počet smluv o 
úvěru dostupných na trhu tak, aby mohli
doporučit nejvhodnější smlouvy o úvěru s 
ohledem na potřeby, finanční situaci a 
osobní okolnosti spotřebitele;

a) seznámili spotřebitele s nabídkou smluv 
o úvěru, o kterých uvažují, aby spotřebitel 
pochopil důvody doporučení 
nejvhodnějších smluv o úvěru s ohledem 
na potřeby, finanční situaci a osobní 
okolnosti spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvážili dostatečně velký počet smluv o 
úvěru dostupných na trhu tak, aby mohli 
doporučit nejvhodnější smlouvy o úvěru s 
ohledem na potřeby, finanční situaci a 
osobní okolnosti spotřebitele;

a) zvážili dostatečně velký počet smluv o 
úvěru dostupných v rámci škály produktů, 
které věřitel nebo zprostředkovatel úvěru 
nabízí, tak, aby mohli doporučit 
nejvhodnější smlouvy o úvěru s ohledem 
na potřeby, finanční situaci a osobní 
okolnosti spotřebitele;

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nereálné požadovat po věřitelích, aby poskytovali rady o nabídkách jiných věřitelů.

Pozměňovací návrh 257
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) spotřebitelům vysvětlili, jaké nezávislé 
poradenství v oblasti úvěrů na bydlení 
věřitelé a zprostředkovatelé úvěrů 
poskytují.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí vládou 
podporované nezávislé subjekty, které 
spotřebitelům poskytnou jasné a 
nezkreslené informace o dostatečně 



PE475.786v01-00 92/118 AM\881849CS.doc

CS

velkém počtu smluv o úvěru dostupných 
na trhu.

Or. en

Odůvodnění

Nezávislé orgány by mohly spotřebitelům poskytovat objektivní a nezkreslené informace. Tato 
možnost by měla doplňovat nebo být alternativou k poradenství, které poskytují věřitelé nebo 
poskytovatelé úvěru.

Pozměňovací návrh 259
Damien Abad

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby měl spotřebitel 
zákonné nebo smluvní právo splnit své 
závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru 
před vypršením uvedené smlouvy. V těchto 
případech má nárok na snížení celkových 
nákladů úvěru, jež sestává z úroku 
a nákladů za zbývající dobu platnosti 
smlouvy.

1. Členské státy zajistí, aby měl spotřebitel 
zákonné právo splnit své závazky 
vyplývající ze smlouvy o úvěru před 
vypršením uvedené smlouvy. V těchto 
případech má nárok na snížení celkových 
nákladů úvěru, jež sestává z úroku 
a nákladů za zbývající dobu platnosti 
smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 260
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby měl spotřebitel 
zákonné nebo smluvní právo splnit své 
závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru 
před vypršením uvedené smlouvy. V těchto 
případech má nárok na snížení celkových 
nákladů úvěru, jež sestává z úroku 

1. Členské státy zajistí, aby měl spotřebitel 
zákonné nebo smluvní právo plně nebo 
částečně splnit své závazky vyplývající ze 
smlouvy o úvěru před vypršením uvedené 
smlouvy. V těchto případech má nárok na 
snížení celkových nákladů úvěru, jež 
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a nákladů za zbývající dobu platnosti 
smlouvy.

sestává z úroku a nákladů za zbývající 
dobu platnosti smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Harmonizace s čl. 16 odst. 1 směrnice o spotřebitelském úvěru. Je důležité, aby měl 
spotřebitel právo na částečné předčasné splacení půjčky.  

Pozměňovací návrh 261
María Irigoyen Pérez

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby měl spotřebitel 
zákonné nebo smluvní právo splnit své 
závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru 
před vypršením uvedené smlouvy. V těchto 
případech má nárok na snížení celkových 
nákladů úvěru, jež sestává z úroku 
a nákladů za zbývající dobu platnosti 
smlouvy.

1. Členské státy zajistí, aby měl spotřebitel 
zákonné právo splnit své závazky 
vyplývající ze smlouvy o úvěru před 
vypršením uvedené smlouvy. V těchto 
případech má nárok na snížení celkových 
nákladů úvěru, jež sestává z úroku 
a nákladů za zbývající dobu platnosti 
smlouvy.

Or. es

Pozměňovací návrh 262
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby měl spotřebitel 
zákonné nebo smluvní právo splnit své 
závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru 
před vypršením uvedené smlouvy. V těchto 
případech má nárok na snížení celkových 
nákladů úvěru, jež sestává z úroku 
a nákladů za zbývající dobu platnosti 

1. Členské státy zajistí, aby měl spotřebitel 
zákonné právo splnit své závazky 
vyplývající ze smlouvy o úvěru před 
vypršením uvedené smlouvy. V těchto 
případech má nárok na snížení celkových 
nákladů úvěru, jež sestává z úroku 
a nákladů za zbývající dobu platnosti 
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smlouvy. smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé by měli mít vždy právo na předčasné splacení za podmínek uvedených v tomto 
článku.

Pozměňovací návrh 263
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že výkon 
práva uvedeného v odstavci 1 podléhá 
určitým podmínkám. Tyto podmínky 
mohou obsahovat časová omezení spojená 
s výkonem práva, rozdílné zacházení v 
závislosti na druhu výpůjční úrokové 
sazby nebo omezení s ohledem na 
okolnosti, za kterých může být právo 
uplatněno. Členské státy mohou rovněž 
stanovit, že věřitel má nárok na 
spravedlivou a objektivně odůvodněnou 
kompenzaci případných nákladů přímo 
spojených s předčasným splacením úvěru. 
Pokud k předčasnému splacení dojde 
v době, po kterou je výpůjční úroková 
sazba fixována, může být každopádně 
výkon uvedeného práva podmíněn 
existencí zvláštního zájmu na straně 
spotřebitele.

Členské státy zajistí, aby byly na jejich 
trhu dodržovány tyto zásady:

a) spotřebitel má právo úvěr kdykoliv 
předčasně splatit.
b) není povoleno vybírat poplatky za 
předčasné splacení. Členské státy mohou 
stanovit limit kompenzace v případě 
splacení nebo kompenzaci obecně 
vyloučit, dle specifik svého trhu s úvěry na 
bydlení.
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c) v případě, že kompenzace není 
stanovena nebo je omezena na nižší 
úroveň, vypočítá se řádně definovanou a 
transparentní metodou. Splácející 
spotřebitelé budou odškodněni v případě, 
že k předčasnému splacení dojde v době, 
kdy jsou sazby na trhu ve prospěch 
věřitele.
d) spotřebitelé jsou informováni o svém 
právu na předčasné splacení a o výši 
očekávané kompenzace již v předsmluvní 
fázi dle vnitrostátních specifik.

e) smlouvy s variabilní sazbou neumožní 
kompenzaci za předčasné splacení.
f) předčasné splacení smluv s fixní sazbou 
je umožněno bez kompenzace na konci 
pevně stanoveného období. Členské státy 
mohou stanovit maximální dobu trvání 
pevně stanovených období.
g) v případě refinancování úvěru pomocí 
jiného věřitele budou případné poplatky 
za zápis hypotéky omezeny nebo 
vyloučeny.
h) smlouvy mohou stanovit další možnosti 
platby předem bez kompenzace.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že výkon 
práva uvedeného v odstavci 1 podléhá 
určitým podmínkám. Tyto podmínky 
mohou obsahovat časová omezení spojená 
s výkonem práva, rozdílné zacházení v 
závislosti na druhu výpůjční úrokové sazby 
nebo omezení s ohledem na okolnosti, za 

Členské státy mohou stanovit, že výkon 
práva uvedeného v odstavci 1 podléhá 
určitým podmínkám. Tyto podmínky 
mohou obsahovat časová omezení spojená 
s výkonem práva, rozdílné zacházení v 
závislosti na druhu výpůjční úrokové sazby 
nebo omezení s ohledem na okolnosti, za 
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kterých může být právo uplatněno. Členské 
státy mohou rovněž stanovit, že věřitel má 
nárok na spravedlivou a objektivně 
odůvodněnou kompenzaci případných 
nákladů přímo spojených s předčasným 
splacením úvěru. Pokud k předčasnému 
splacení dojde v době, po kterou je 
výpůjční úroková sazba fixována, může být 
každopádně výkon uvedeného práva 
podmíněn existencí zvláštního zájmu na 
straně spotřebitele.

kterých může být právo uplatněno. Členské 
státy mohou rovněž stanovit, že věřitel má 
nárok na spravedlivou a objektivně 
odůvodněnou kompenzaci případných 
nákladů přímo spojených s předčasným 
splacením úvěru. Pokud k předčasnému 
splacení dojde v době, po kterou je 
výpůjční úroková sazba fixována, může být 
každopádně výkon uvedeného práva 
podmíněn existencí oprávněného zájmu na 
straně spotřebitele.

Or. de

Pozměňovací návrh 265
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že výkon 
práva uvedeného v odstavci 1 podléhá 
určitým podmínkám. Tyto podmínky 
mohou obsahovat časová omezení spojená 
s výkonem práva, rozdílné zacházení v 
závislosti na druhu výpůjční úrokové sazby 
nebo omezení s ohledem na okolnosti, za 
kterých může být právo uplatněno. Členské 
státy mohou rovněž stanovit, že věřitel má 
nárok na spravedlivou a objektivně 
odůvodněnou kompenzaci případných 
nákladů přímo spojených s předčasným 
splacením úvěru. Pokud k předčasnému 
splacení dojde v době, po kterou je 
výpůjční úroková sazba fixována, může být 
každopádně výkon uvedeného práva 
podmíněn existencí zvláštního zájmu na 
straně spotřebitele.

Členské státy mohou stanovit, že výkon 
práva uvedeného v odstavci 1 podléhá 
určitým podmínkám. Tyto podmínky 
mohou obsahovat časová omezení spojená 
s výkonem práva, rozdílné zacházení v 
závislosti na druhu výpůjční úrokové sazby 
nebo omezení s ohledem na okolnosti, za 
kterých může být právo uplatněno. Členské 
státy mohou rovněž stanovit, že věřitel má 
nárok na spravedlivou a objektivně 
odůvodněnou kompenzaci případných 
nákladů přímo spojených s předčasným 
splacením úvěru. Pokud k předčasnému 
splacení dojde v době, po kterou je 
výpůjční úroková sazba fixována, ať již 
byla fixována v době uzavření smlouvy o 
úvěru či později, může být každopádně 
výkon uvedeného práva podmíněn 
existencí zvláštního zájmu na straně 
spotřebitele.

Or. de
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Pozměňovací návrh 266
Damien Abad

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že výkon 
práva uvedeného v odstavci 1 podléhá 
určitým podmínkám. Tyto podmínky 
mohou obsahovat časová omezení spojená 
s výkonem práva, rozdílné zacházení v 
závislosti na druhu výpůjční úrokové 
sazby nebo omezení s ohledem na 
okolnosti, za kterých může být právo 
uplatněno. Členské státy mohou rovněž 
stanovit, že věřitel má nárok na 
spravedlivou a objektivně odůvodněnou
kompenzaci případných nákladů přímo 
spojených s předčasným splacením úvěru. 
Pokud k předčasnému splacení dojde 
v době, po kterou je výpůjční úroková 
sazba fixována, může být každopádně 
výkon uvedeného práva podmíněn 
existencí zvláštního zájmu na straně 
spotřebitele.

Členské státy mohou stanovit, že věřitel má 
nárok na spravedlivou kompenzaci 
případných nákladů přímo spojených 
s předčasným splacením úvěru, pokud je 
odůvodněná. Tato kompenzace se v tom 
případě musí vypočítat transparentním 
způsobem, který je předem stanoven při 
podpisu smlouvy.

Spotřebitel musí být rovněž jasně 
informován o právu uvedeném v odstavci 
1 a o výši kompenzace nebo prvcích, které 
určují její výpočet.

Or. fr

Pozměňovací návrh 267
María Irigoyen Pérez

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že výkon 
práva uvedeného v odstavci 1 podléhá 
určitým podmínkám. Tyto podmínky 
mohou obsahovat časová omezení spojená 

Členské státy zajistí, aby věřitelé 
neukládali jakékoli sankce spotřebiteli, 
který uplatňuje právo uvedené v odstavci 
1, a zachovají právo věřitele na 
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s výkonem práva, rozdílné zacházení v 
závislosti na druhu výpůjční úrokové 
sazby nebo omezení s ohledem na 
okolnosti, za kterých může být právo 
uplatněno. Členské státy mohou rovněž 
stanovit, že věřitel má nárok na 
spravedlivou a objektivně odůvodněnou 
kompenzaci případných nákladů přímo 
spojených s předčasným splacením úvěru. 
Pokud k předčasnému splacení dojde 
v době, po kterou je výpůjční úroková 
sazba fixována, může být každopádně 
výkon uvedeného práva podmíněn 
existencí zvláštního zájmu na straně 
spotřebitele.

odškodnění, přičemž musí být zajištěna 
účinnost na trzích.

Or. es

Pozměňovací návrh 268
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že výkon 
práva uvedeného v odstavci 1 podléhá 
určitým podmínkám. Tyto podmínky 
mohou obsahovat časová omezení spojená 
s výkonem práva, rozdílné zacházení v 
závislosti na druhu výpůjční úrokové sazby 
nebo omezení s ohledem na okolnosti, za 
kterých může být právo uplatněno. Členské 
státy mohou rovněž stanovit, že věřitel má 
nárok na spravedlivou a objektivně 
odůvodněnou kompenzaci případných 
nákladů přímo spojených s předčasným 
splacením úvěru. Pokud k předčasnému 
splacení dojde v době, po kterou je 
výpůjční úroková sazba fixována, může být 
každopádně výkon uvedeného práva 
podmíněn existencí zvláštního zájmu na 
straně spotřebitele.

Členské státy mohou stanovit, že výkon 
práva uvedeného v odstavci 1 podléhá 
určitým podmínkám. Tyto podmínky 
mohou obsahovat časová omezení spojená 
s výkonem práva, rozdílné zacházení v 
závislosti na druhu výpůjční úrokové sazby 
nebo omezení s ohledem na okolnosti, za 
kterých může být právo uplatněno. Pokud 
se členský stát rozhodne stanovit tyto 
podmínky, nesmějí spotřebiteli nadměrně 
komplikovat nebo ztěžovat výkon práva 
uvedeného v odstavci 1.

Členské státy rovněž stanoví, že věřitel má 
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nárok na spravedlivou a objektivně 
odůvodněnou kompenzaci případných 
nákladů a ztrát přímo spojených 
s předčasným splacením úvěru. Pokud 
k předčasnému splacení dojde v době, po 
kterou je výpůjční úroková sazba fixována, 
může být každopádně výkon uvedeného 
práva podmíněn existencí zákonného
zájmu na straně spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění

Zatímco spotřebitelé by měli mít vždy právo na předčasné splacení, výkon tohoto práva může 
věřiteli způsobit finanční ztráty. Bylo by spravedlivé, kdyby byli věřitelé odškodněni za ztrátu 
přímo spojenou s předčasným splacením. Způsob, jakým se kompenzace vypočítává, by měl 
být pro spotřebitele co nejtransparentnější.

Pozměňovací návrh 269
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se členský stát rozhodne stanovit 
tyto podmínky, nesmějí spotřebiteli 
nadměrně komplikovat nebo ztěžovat 
výkon práva uvedeného v odstavci 1.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 270
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
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Oceňování nemovitosti určené k bydlení
1. Členské státy zajistí, aby odhadci 
provádějící ocenění nemovitostí určených 
k bydlení, které se používá k ohodnocení 
záruky ve smlouvách o úvěru, prováděli 
oceňování v souladu s mezinárodními 
standardy oceňování.
2. Členské státy zajistí, aby odhadci 
provádějící ocenění, jež věřitel využívá k 
ocenění záruky, a osoby odpovědné za 
výběr odhadce, přiřazování hodnotící 
zprávy a monitorování hodnotícího 
procesu byli na věřiteli, spotřebiteli a 
případně zprostředkovateli úvěru 
dostatečně nezávislí a mohli poskytovat 
objektivní a nestranné hodnocení.
Členské státy mohou stanovit další 
kritéria, která se musí použít pro 
stanovení odborné způsobilosti odhadce, 
jako je akreditovaná certifikace, ověřené 
odborné školení a sledování výkonu. Tato 
kritéria nesmí zahrnovat požadavek, aby 
měl odhadce sídlo na jejich území.
Pro zajištění transparentnosti a přesnosti 
zpráv o oceňování majetku zveřejní 
členské státy všechny hrubé údaje týkající 
se majetku a transakcí dostupných na 
trhu, aby je bylo možné snadno znovu 
použít.

Or. en

Odůvodnění

Přijetím společných standardů oceňování se usnadní podpora přeshraničního poskytování 
úvěrů a zvýší se spolehlivost zpráv o přeshraničním ocenění majetku. Rozhodovací proces o 
poskytování úvěrů by měl být strukturován tak, aby zajistil, že osoby odpovědné za 
přidělování oceňování majetku a za kontrolu procesu budou ve svém rozhodování nezávislé. 
Řádné ověření odborné způsobilosti je zásadní pro to, aby bylo zajištěno, že odhadce 
dodržuje kodex etických kritérií. Důležitá je přesnost a dostupnost, jak přímo vyžaduje 
směrnice 98/2003/ES.

Pozměňovací návrh 271
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zprostředkovatelé úvěru musí mít řádné 
povolení pro výkon činností stanovených v 
čl. 3 písm. e) od příslušného orgánu svého 
domovského členského státu 
definovaného v článku 4. Toto povolení 
musí být uděleno na základě požadavků 
stanovených v domovském členském státě 
zprostředkovatele úvěru a musí zahrnovat 
splnění profesionálních požadavků 
uvedených v článku 20.

1. Zprostředkovatelé úvěru musí mít řádné 
povolení nebo registraci od příslušného 
orgánu svého domovského členského 
státu definovaného v článku 4 pro výkon 
činností stanovených v čl. 3 písm. e). Toto 
povolení nebo registrace musí být uděleno 
na základě požadavků stanovených v 
domovském členském státě 
zprostředkovatele úvěru a musí zahrnovat 
splnění požadavků uvedených v článku 6 a 
21. To, co je později stanoveno pro 
povolení, platí i pro registraci. 

Or. en

Odůvodnění

Z hlediska ochrany spotřebitele je podstatné, aby byli zprostředkovatelé úvěrů povinni 
splňovat požadavky stanovené v článcích 6 a 21. To, zda se postupu říká povolení nebo 
registrace, by se mělo ponechat na rozhodnutí členských států podle jejich administrativních 
tradic. V této souvislosti je třeba rovněž uvést, že podle směrnice 2002/92/ES je nutná 
registrace zprostředkovatelů pojištění.

Pozměňovací návrh 272
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby probíhající 
činnosti oprávněných zprostředkovatelů 
úvěru podléhaly dohledu jejich 
domovského příslušného orgánu 
uvedeného v článku 4.

4. Členské státy zajistí, aby probíhající 
činnosti oprávněných zprostředkovatelů 
úvěru podléhaly dohledu příslušného 
hostitelského orgánu uvedeného v článku 
4. Hostitelské příslušné orgány mají 
pravomoc zasáhnout, pokud oprávnění 
zprostředkovatelé úvěrů neplní své 
povinnosti a odpovědnost stanovené touto 
směrnicí. Hostitelské příslušné orgány 
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mají právo odmítnout přístup k pasu, 
pokud mají oprávněný důvod pochybovat 
o tom, zda zprostředkovatelé splňují 
předpoklady stanovené touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány by měly mít možnost zachovat si požadavky na chování a 
podávání zpráv ohledně zprostředkovatelů působících v rámci jejich jurisdikce, aby udržely 
vysokou úroveň ochrany spotřebitele.

Pozměňovací návrh 273
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy jsou oprávněny omezit 
veškeré platby spotřebitelů věřitelům a 
zprostředkovatelům úvěru před samotným 
uzavřením smlouvy o úvěru.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné ustanovení pro zabránění pokusům o podvod. 

Pozměňovací návrh 274

Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že má zprostředkovatel úvěru 
pobočku v jiném členském státě, než je 
jeho domovský členský stát, přebírá 
příslušný orgán členského státu, v němž 
pobočka leží, odpovědnost za to, že služby, 
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které pobočka na jeho území poskytuje, 
splňují požadavky stanovené v článcích 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 a 18 a 
v opatřeních přijatých na jejich základě. 
Příslušný orgán členského státu, v němž 
pobočka sídlí, má právo prověřit postupy 
pobočky a požadovat změny, které jsou 
nezbytně nutné k tomu, aby mohl 
příslušný orgán vymáhat splnění 
povinností dle článků 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17 a 18 a opatření přijatých 
na jejich základě, pokud jde o služby 
a/nebo činnosti poskytované pobočkou na 
jejich území.

Or. en

Odůvodnění

Zajistí, aby mohly příslušné orgány hostitelského členského státu regulovat podnikání na 
svém území, s ohledem na dopady na ochranu spotřebitele.

Pozměňovací návrh 275
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud má hostitelský členský stát jasné 
a prokazatelné důvody se domnívat, že 
zprostředkovatel úvěru působící na jeho 
území v rámci svobody poskytování služeb 
nebo prostřednictvím pobočky porušuje 
závazky stanovené touto směrnicí, musí 
své závěry oznámit příslušnému orgánu 
domovského členského státu, který přijme 
odpovídající opatření. V případech, kdy 
navzdory opatřením přijatým příslušným 
orgánem domovského členského státu 
zprostředkovatel úvěru nadále vystupuje 
způsobem, který jasně poškozuje zájmy 
spotřebitelů hostitelského členského státu 
nebo řádné fungování trhů, použije se 

4. Pokud má hostitelský členský stát jasné 
a prokazatelné důvody se domnívat, že 
zprostředkovatel úvěru působící na jeho 
území v rámci svobody poskytování služeb 
nebo prostřednictvím pobočky porušuje 
závazky stanovené touto směrnicí, která 
nesvěřují pravomoc příslušným orgánům 
hostitelského členského státu, musí své 
závěry oznámit příslušnému orgánu 
domovského členského státu, který přijme 
odpovídající opatření. V případech, kdy 
navzdory opatřením přijatým příslušným 
orgánem domovského členského státu 
zprostředkovatel úvěru nadále vystupuje 
způsobem, který jasně poškozuje zájmy 
spotřebitelů hostitelského členského státu 
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následující: nebo řádné fungování trhů, použije se 
následující:

Or. en

Odůvodnění

Zajistí, aby mohly příslušné orgány hostitelského členského státu regulovat podnikání na 
svém území, s ohledem na dopady na ochranu spotřebitele.

Pozměňovací návrh 276
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud příslušné orgány hostitelského 
členského státu stanoví, že 
zprostředkovatel úvěru, který má pobočku 
poskytující služby na jeho území, 
nedodržuje právní nebo správní předpisy 
přijaté v dotyčném státě podle této 
směrnice, která svěřuje pravomoc 
příslušným orgánům hostitelského 
členského státu, budou tyto orgány 
vyžadovat, aby dotyčný zprostředkovatel 
úvěru tuto protiprávní situaci ukončil.
V případech, kdy navzdory opatřením 
přijatým příslušným orgánem 
domovského členského státu 
zprostředkovatel úvěru nadále vystupuje 
způsobem, který jasně poškozuje zájmy 
spotřebitelů hostitelského členského státu 
nebo řádné fungování trhů, použije se 
následující:
a) Příslušný orgán hostitelského 
členského státu poté, co informoval 
příslušný orgán domovského členského 
státu, přijme všechna potřebná 
odpovídající opatření k ochraně 
spotřebitelů a řádného fungování trhů 
včetně toho, že zabrání 
zprostředkovatelům úvěru poškozujícím 
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zájmy spotřebitelů nebo řádné fungování 
trhů započít jakékoli další transakce na 
svém území. Komise je o těchto opatřeních 
neprodleně informována.
b) Příslušné orgány hostitelského 
členského státu mohou krom toho 
uvědomit Evropský orgán pro 
bankovnictví (EBA) a požádat ho o pomoc 
v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 
1093/2010. V takových případech může 
EBA postupovat v souladu s 
pravomocemi, které jí byly svěřeny 
uvedeným článkem.

Or. en

Odůvodnění

Zajistí, aby mohly příslušné orgány hostitelského členského státu regulovat podnikání na 
svém území, s ohledem na dopady na ochranu spotřebitele.

Pozměňovací návrh 277
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce v těch 
konkrétních případech, kdy spotřebitelé 
vědomě poskytli neúplné nebo nesprávné 
informace, aby získali kladné posouzení 
bonity v případě, že by úplné a správné 
informace vedly k zápornému posouzení 
bonity, a následně nejsou schopni plnit 
podmínky smlouvy, a přijmou všechna 
nezbytná opatření, aby zajistily, že jsou 
prováděna.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Cristian Silviu Buşoi
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Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí zřízení 
odpovídajících a účinných postupů 
vyřizování stížností a zjednávání nápravy 
v rámci mimosoudního řešení sporů 
týkajících se práv a povinností stanovených 
touto směrnicí mezi věřiteli a spotřebiteli a 
mezi zprostředkovateli úvěru a spotřebiteli,
přičemž tam, kde je to vhodné, se využijí 
stávající subjekty. Členské státy dále 
zajistí, aby všichni věřitelé a 
zprostředkovatelé úvěru podléhali jednomu 
nebo více těmto subjektům, které provádějí 
tyto postupy vyřizování stížností a 
zjednávání nápravy.

1. Členské státy zajistí zřízení 
odpovídajících, nezávislých, vyvážených a 
účinných postupů vyřizování stížností a 
zjednávání nápravy v rámci mimosoudního 
řešení sporů týkajících se práv a povinností 
stanovených touto směrnicí mezi věřiteli a 
spotřebiteli a mezi zprostředkovateli úvěru 
a spotřebiteli. Lze využít stávající subjekty, 
pokud jsou neutrální a vyvážené. Členské 
státy dále zajistí, aby všichni věřitelé a 
zprostředkovatelé úvěru podléhali jednomu 
nebo více těmto subjektům, které provádějí 
tyto postupy vyřizování stížností a 
zjednávání nápravy.

Or. en

Odůvodnění

Ve využití systémů alternativního řešení sporů (ADR) je v Evropě obrovský rozdíl. V 
některých členských státech jsou ARD skutečně nezávislé na poskytovatelích, v některých 
jiných zemích tomu tak není.

Pozměňovací návrh 279
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 4, čl. 8 
odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 3, čl. 14
odst. 5 a čl. 16 odst. 2 se Komisi udělují na 
dobu neurčitou po vstupu této směrnice 
v platnost.

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 12 odst. 5 se 
Komisi udělují na dobu neurčitou po 
vstupu této směrnice v platnost.

Or. en
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Odůvodnění

Technická změna v důsledku předchozího pozměňovacího návrhu.

Pozměňovací návrh 280
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 4, čl. 8 
odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 3, čl. 14
odst. 5 a čl. 16 odst. 2 se Komisi udělují na 
dobu neurčitou po vstupu této směrnice 
v platnost.

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 12 odst. 5 se 
Komisi udělují na dobu neurčitou po 
vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Technická změna v důsledku předchozího pozměňovacího návrhu.

Pozměňovací návrh 281
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posouzení spokojenosti spotřebitelů 
s ESIS;

a) posouzení spokojenosti spotřebitelů 
s ESIS a jeho používáním;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
María Irigoyen Pérez

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posouzení spokojenosti spotřebitelů
s ESIS;

a) posouzení souladu s ESIS a toho, jak jej 
spotřebitelé využívají, jak mu rozumějí a 
jak jsou s ním spokojeni;

Or. es

Pozměňovací návrh 283
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Příloha I – Oddíl II – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) U smluv o úvěru, u kterých je sjednána 
pevná výpůjční úroková sazba ve vztahu k 
počátečnímu období, na jehož konci je 
stanovena nová výpůjční úroková sazba, a 
ta je následně pravidelně upravována podle 
dohodnutého indexu, vychází výpočet 
roční procentní sazby z předpokladu, že na 
konci období s pevnou výpůjční úrokovou 
sazbou je výpůjční úroková sazba stejná 
jako v okamžiku výpočtu roční procentní 
sazby, na základě hodnoty indexu 
sjednaného v uvedené době.

j) U smluv o úvěru, u kterých je sjednána 
pevná výpůjční úroková sazba ve vztahu k 
počátečnímu období, na jehož konci je 
stanovena nová výpůjční úroková sazba, a 
ta je následně pravidelně upravována podle 
dohodnutého indexu, vychází výpočet 
roční procentní sazby z předpokladu, že na 
konci období s pevnou výpůjční úrokovou 
sazbou je výpůjční úroková sazba stejná 
jako v okamžiku výpočtu roční procentní 
sazby, na základě hodnoty indexu 
sjednaného v uvedené době. U smluv o 
úvěru s pevnou výpůjční úrokovou sazbou 
na nejméně pětileté počáteční období a 
zejména pokud se plánuje pokračovat se 
smlouvou s novou pevnou sazbou, se 
sjednává smlouva a proměnlivé podmínky 
jen jako příprava pro případ, že nová 
pevná sazba nebude schválena, v úvahu se 
vezme jen počáteční pevná výpůjční 
úroková sazba. 

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Cristian Silviu Buşoi
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Návrh směrnice
Příloha II – Část A – Vzor formuláře ESIS - návětí – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento dokument byl vytvořen dne [aktuální 
datum] jako odpověď na vaši žádost o 
informace. Tento dokument nás 
nezavazuje, abychom vám poskytli úvěr.

Tento dokument byl vytvořen dne [aktuální 
datum] jako odpověď na vaši žádost o 
informace. Tento dokument nepředstavuje 
právně závaznou nabídku ani nás 
nezavazuje, abychom vám poskytli úvěr.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné jasně uvést, že ESIS není právně závaznou nabídkou pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 285
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – Část A - Vzor formuláře ESIS - bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Věřitel 1. Věřitel (případně) a zprostředkovatel 
úvěru

Or. en

Odůvodnění

Z čl. 9 odst. 2 vyplývá povinnost, že ESIS se vztahuje i na zprostředkovatele úvěru. 
Zprostředkovatel by měl být proto zahrnut.

Pozměňovací návrh 286
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – Část A - Vzor formuláře ESIS - bod 1 – odst. 6



PE475.786v01-00 110/118 AM\881849CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán dohledu: [název a adresa 
internetových stránek orgánu dohledu]

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento odkaz nemá žádnou přidanou hodnotu a mohl by vést k chaosu, protože věřitel již 
poskytuje informaci o interním systému řešení stížností.

Pozměňovací návrh 287
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – Část A - Vzor formuláře ESIS - bod 1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kontaktní osoba: [úplné kontaktní 
informace kontaktní osoby]

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uvádění informací o kontaktní osobě je zbytečné, neboť jméno kontaktní osoby se může během 
splácení úvěru změnit.

Pozměňovací návrh 288
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – Část A - Vzor formuláře ESIS - bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výše každé splátky 5. U splácení úvěru výše každé splátky

Or. en
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Odůvodnění

V porovnání s bodem 9 původní ESIS ohledně „výše každé splátky“ nebere tento bod v úvahu 
hypotéky typu „interest-only mortgages“. ESIS by se měl dát použít nejen na hypoteční úvěry 
anuitní, ale také na „hypoteční úvěr neanuitní” (interest-only mortgages), které jsou dostupné 
v některých členských státech EU.

Pozměňovací návrh 289
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – Část A - Vzor formuláře ESIS – oddíl 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Ilustrativní splátkový kalendář vypouští se
Tato tabulka ukazuje částku, která má být 
zaplacena každý [četnost].

Splátky (sloupec [příslušné č.]) jsou 
součtem zaplaceného úroku (sloupec 
[příslušné č.]), zaplacené splátky jistiny 
(sloupec [příslušné č.]) a, připadá-li v 
úvahu, dalších nákladů (sloupec 
[příslušné č.]). Připadá-li v úvahu, 
Náklady ve sloupci dalších nákladů se 
týkají [seznam nákladů]. Nesplacená 
jistina (sloupec [příslušné č.]) je částka 
úvěru, která zůstává ke splacení po každé 
splátce.
[Výše a měna úvěru]

[Doba trvání úvěru]

[Úroková sazba]

[Tabulka]

(Připadá-li v úvahu) [Varování ohledně 
proměnlivosti splátek]

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k velkému množství informací v ilustrativním splátkovém kalendáři se navrhuje ho 
přesunout na konec ESIS.
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Pozměňovací návrh 290
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Příloha II – Část A - Vzor formuláře ESIS - bod 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(Připadá-li v úvahu) [Varování ohledně 
proměnlivosti splátek]

(Připadá-li v úvahu) [Varování ohledně 
proměnlivosti splátek a jednotlivých 
scénářů v závislosti na vývoji úrokové 
sazby]

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Příloha II – Část A - Vzor formuláře ESIS - bod 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ujistěte se prosím, že si jste vědomi všech 
ostatních daní a nákladů (např. 
notářských poplatků) spojených s tímto 
úvěrem.

Upozorňujeme vás na následující náklady 
spojené s tímto úvěrem:

[Notářské poplatky]
[Poplatky za zápis]
[Poplatky za ocenění]
[Daně uplatňované dle vnitrostátních 
právních předpisů]
(Připadá-li v úvahu) [Další náklady 
spojené s dalšími povinnostmi 
souvisejícími s tímto úvěrem dle 
vnitrostátního práva)]
(připadá-li v úvahu) [Poplatky za jiné 
služby smluvně dohodnuté s věřitelem 
(např. poplatky za vedení účtu, pojištění 
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atd.) ].

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Příloha II – Část A - Vzor formuláře ESIS - bod 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(Připadá-li v úvahu) Nemáte možnost 
splatit tento úvěr předčasně.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – Část A - Vzor formuláře ESIS - bod 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(Připadá-li v úvahu) Nemáte možnost 
splatit tento úvěr předčasně.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitel by měl mít vždy možnost splatit úvěr předčasně.

Pozměňovací návrh 294
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – Část A – Vzor formuláře ESIS – bod 14 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a. Ilustrativní splátkový kalendář
Tato tabulka ukazuje částku, která má být 
zaplacena každý [četnost].

Splátky (sloupec [příslušné č.]) jsou 
součtem zaplaceného úroku (sloupec 
[příslušné č.]), zaplacené splátky jistiny 
(sloupec [příslušné č.]) a, připadá-li v 
úvahu, dalších nákladů (sloupec 
[příslušné č.]). Připadá-li v úvahu, 
náklady ve sloupci dalších nákladů se 
týkají [seznam nákladů]. Nesplacená 
jistina (sloupec [příslušné č.]) je částka 
úvěru, která zůstává ke splacení po každé 
splátce.
[Výše a měna úvěru]
[Doba trvání úvěru]
[Úroková sazba]
[Tabulka]
[Varování ohledně proměnlivosti splátek]

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k velkému množství informací v ilustrativním splátkovém kalendáři se navrhuje ho 
přesunout na konec ESIS.

Pozměňovací návrh 295
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – Část B – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při vyplňování ESIS musí být dodrženy 
následující pokyny:

Při vyplňování ESIS musí být dodrženy 
následující pokyny, a informace musí být 
poskytnuty jasným a jednoduchým 
jazykem srozumitelným pro běžného 
spotřebitele:
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Or. en

Odůvodnění

ESIS by měl být srozumitelný pro běžného spotřebitele.

Pozměňovací návrh 296
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Příloha II – Část B - oddíl 6 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Pokud úroková sazba podléhá 
přezkoumání a výše splátky po každém 
přezkoumání není známa, věřitel může 
ve splátkovém kalendáři uvést stejnou výši 
splátky po celou dobu trvání úvěru. V 
tomto případě musí věřitel na tento fakt 
dlužníka upozornit viditelným odlišením 
částek, které jsou známy od těch, které jsou 
hypotetické (např. použitím jiného písma, 
ohraničení nebo stínování). Kromě toho 
musí být jasně čitelným textem vysvětleno, 
ve kterých obdobích se mohou částky 
uvedené v tabulce lišit, a proč. Věřitel 
rovněž musí uvést: 1) připadají-li v úvahu, 
použité horní a dolní meze, 2) příklad, jak 
by se výše splátky lišila, pokud by se 
úroková sazba zvýšila nebo snížila o 1 % 
nebo o více procent, pokud je to reálnější 
vzhledem k běžným změnám úrokové 
sazby, a 3) pokud existuje horní mez, výši 
splátky v nejhorším možném případě.

4) Pokud úroková sazba podléhá 
přezkoumání a výše splátky po každém 
přezkoumání není známa, věřitel může 
ve splátkovém kalendáři uvést stejnou výši 
splátky po celou dobu trvání úvěru. V 
tomto případě musí věřitel na tento fakt 
spotřebitele upozornit viditelným 
odlišením částek, které jsou známy od těch, 
které jsou hypotetické (např. použitím 
jiného písma, ohraničení nebo stínování). 
Kromě toho musí být jasně čitelným 
textem vysvětleno, ve kterých obdobích se 
mohou částky uvedené v tabulce lišit, a 
proč. Věřitel rovněž musí uvést: 
a) připadají-li v úvahu, použité horní a 
dolní meze; 
b) příklad, jak by se výše splátky lišila, 
pokud by se úroková sazba zvýšila nebo 
snížila o 1 % nebo o více procent, pokud je 
to reálnější vzhledem k běžným změnám 
úrokové sazby; a 

c) pokud existuje horní mez, výši splátky v 
nejhorším možném případě nebo, pokud 
horní mez neexistuje, ilustrativní scénář 
nejhoršího možného případu, což může 
být dále specifikováno aktem v přenesené 
pravomoci. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 297
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Příloha II– Část B - Oddíl 7 - bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Věřitel musí rovněž vyjmenovat každý z
nákladů podle kategorie, uvést jejich výši, 
komu jsou placeny a kdy. Pokud není 
částka známa, musí věřitel uvést možné 
rozpětí nebo uvést, jak bude částka 
vypočítána.

2) Věřitel musí rovněž poskytnout seznam 
s rozdělením nákladů, uvedením jejich 
výše, komu jsou placeny a kdy. Pokud není 
částka známa, musí věřitel uvést možné 
rozpětí nebo uvést, jak bude částka 
vypočítána.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – Část B - Oddíl 7 - bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Věřitel bude informovat spotřebitele, 
že má možnost si zvolit poskytovatele 
doplňkových služeb dle vlastního výběru. 

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitel by měl být řádně informován o tom, že má možnost si zvolit poskytovatele 
doplňkových služeb dle vlastního výběru.

Pozměňovací návrh 299
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Příloha II a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IIa
Minimální požadavky na odbornou 
způsobilost
1. Minimální požadavky na odbornou 
způsobilost věřitelů a zprostředkovatelů 
úvěrů by měly zahrnovat:
a) příslušné znalosti hypotéčních 
produktů a doplňkových služeb obvykle 
nabízených s hypotéčními produkty;
b) příslušné znalosti zákonů členských 
států, ve kterých se produkt prodává;
c) příslušné znalosti a porozumění 
postupu nákupu nemovitostí v členském 
státě, ve kterém se produkt prodává;
d) příslušné znalosti zhodnocení zajištění;
e) příslušné znalosti uspořádání a 
fungování pozemkových katastrů 
v členském státě, v němž se nachází 
záruka;
f) příslušná úroveň finančních a 
ekonomických odborných znalostí;
g) příslušné znalosti etických zásad;
h) schopnost posoudit bonitu spotřebitele.
2. Příslušná úroveň znalostí a odborné 
způsobilosti by se měla určovat na 
základě:
a) uznávaných klasifikací, tj. diplomů, 
titulů, odborného vzdělávání, 
dovednostních testů; nebo
b) profesní zkušenosti, kterou lze 
definovat jako minimální počet let, 
odpracovaných v oblastech spojených s 
přípravou, poskytováním nebo 
zprostředkováním úvěrových produktů.
3. Členské státy mohou rozlišovat mezi 
úrovní odborných požadavků na 
zaměstnance věřitelů, zaměstnance 
zprostředkovatelů úvěru a jejich vedení.
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