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Poprawka 102
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 
umów o kredyt związanych z 
nieruchomościami mieszkalnymi 

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 
umów o kredyt związanych z 
nieruchomościami mieszkalnymi oraz 
umów o kredyt zabezpieczony hipoteką

Or. en

Poprawka 103
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1 bis) W swoim komunikacie z dnia 13 
kwietnia 2011 r. pt. „Akt o jednolitym 
rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz 
pobudzenia wzrostu gospodarczego i 
wzmocnienia zaufania” (COM 
(2011)0206) Komisja zobowiązała się do 
dalszej poprawy „ochrony kredytobiorców 
na rynku kredytów hipotecznych”.

Or. es

Poprawka 104
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Kryzys finansowy pokazał, że 
nieodpowiedzialne zachowanie 
uczestników rynku może naruszyć 
podstawy systemu finansowego, 
prowadząc do braku zaufania wśród 
wszystkich stron, w szczególności 
konsumentów, oraz wywierając poważne 
konsekwencje społeczne i gospodarcze.
Wielu konsumentów straciło zaufanie do 
sektora finansowego, a kredytobiorcy mieli 
coraz większe trudności ze spłatą swoich 
kredytów, co doprowadziło do wzrostu 
liczby przypadków zaległości w spłacie i 
egzekucji z nieruchomości. W związku z 
problemami, które uwidoczniły się w 
trakcie kryzysu finansowego, i w 
kontekście wysiłków zmierzających do 
zapewnienia skutecznego i 
konkurencyjnego rynku wewnętrznego, 
Komisja zaproponowała środki odnoszące 
się do umów o kredyt związanych z 
nieruchomościami mieszkalnymi, między 
innymi rzetelne ramy prawne dla 
pośrednictwa kredytowego, pod kątem 
zapewnienia na przyszłość 
odpowiedzialnych i rzetelnych rynków 
oraz przywrócenia zaufania konsumentów.

3) Kryzys finansowy pokazał, że 
nieodpowiedzialne zachowanie 
uczestników rynku może naruszyć 
podstawy systemu finansowego, 
prowadząc do braku zaufania wśród 
wszystkich stron, w szczególności 
konsumentów, oraz wywierając poważne 
konsekwencje społeczne i gospodarcze.
Wielu konsumentów straciło zaufanie do 
sektora finansowego, a kredytobiorcy mieli 
coraz większe trudności ze spłatą swoich 
kredytów, co doprowadziło do wzrostu 
liczby przypadków zaległości w spłacie i 
egzekucji z nieruchomości. W związku z 
problemami, które uwidoczniły się w 
trakcie kryzysu finansowego, i w 
kontekście wysiłków zmierzających do 
zapewnienia skutecznego i 
konkurencyjnego rynku wewnętrznego,
który gwarantuje stabilność finansową i 
ochronę konsumentów, Komisja 
zaproponowała środki odnoszące się do 
umów o kredyt związanych z 
nieruchomościami mieszkalnymi, między 
innymi rzetelne ramy prawne dla 
pośrednictwa kredytowego, pod kątem 
zapewnienia na przyszłość 
odpowiedzialnych i rzetelnych rynków 
oraz przywrócenia zaufania konsumentów.

Or. es

Poprawka 105
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16) Obowiązujące ramy prawne powinny 
dawać konsumentom zaufanie co do tego, 
że kredytodawcy i pośrednicy kredytowi 

16) Obowiązujące ramy prawne powinny 
dawać konsumentom zaufanie co do tego, 
że kredytodawcy i pośrednicy kredytowi 
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działają w najlepszym interesie 
konsumenta. Kluczowym aspektem dla 
zapewnienia takiego zaufania 
konsumentów jest wymóg 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
sprawiedliwości, uczciwości i 
profesjonalizmu w przedmiotowym 
sektorze. Niniejsza dyrektywa powinna 
określać wymóg odpowiedniej wiedzy i 
kompetencji, które należy udowodnić na 
poziomie danej instytucji, jednak państwa 
członkowskie powinny mieć swobodę w 
zakresie wprowadzenia lub utrzymania 
takich wymogów mających zastosowanie 
do indywidualnych osób fizycznych.

działają w najlepszym interesie 
konsumenta. Kluczowym aspektem dla 
zapewnienia takiego zaufania 
konsumentów jest wymóg 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
sprawiedliwości, uczciwości i 
profesjonalizmu w przedmiotowym 
sektorze. Niniejsza dyrektywa powinna 
określać wymóg odpowiedniej wiedzy i 
kompetencji, które należy udowodnić na 
poziomie danej instytucji, jak również na 
poziomie osoby fizycznej w przypadku 
pośrednika kredytowego pracującego 
samodzielnie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby chronić konsumentów oraz zagwarantować im jednakowe warunki ważne jest, by każda 
osoba bezpośrednio zaangażowana w sprzedaż kredytów oraz pośredniczenie w ich uzyskaniu 
wykazała się wiedzą i zdolnością konieczną do wykonywania swych obowiązków, dotyczy to 
również pośredników pracujących jako osoby fizyczne (niezatrudniające personelu).

Poprawka 106
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17) Kredytodawcy i pośrednicy kredytowi 
często wykorzystują reklamy, które 
nierzadko zawierają specjalne warunki, 
aby zainteresować konsumentów 
określonym produktem. Konsumentów 
należy zatem chronić przed nieuczciwymi 
lub wprowadzającymi w błąd praktykami 
reklamowymi i zapewnić im możliwość 
porównania reklam. Niezbędne są 
szczegółowe przepisy dotyczące reklamy 
umów o kredyt związanych z 
nieruchomościami mieszkalnymi oraz 
wykaz elementów, które należy uwzględnić 

skreślony
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w materiałach reklamowych i 
marketingowych skierowanych do 
konsumentów, aby umożliwić im 
porównanie różnych ofert. Przepisy takie 
uwzględniają specyfikę umów o kredyt 
związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi, na przykład fakt, że w 
przypadku niedokonywania spłaty kredytu 
istnieje ryzyko utraty danej nieruchomości 
przez konsumenta. Państwa członkowskie 
powinny mieć swobodę w zakresie 
wprowadzenia lub utrzymania w swoim 
prawie krajowym wymogów dotyczących 
ujawniania informacji w odniesieniu do 
reklam niezawierających informacji na 
temat kosztu kredytu.

Or. en

Poprawka 107
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21) Aby zapewnić możliwie największą 
przejrzystość i zapobiec nadużyciom 
wynikającym z ewentualnych konfliktów 
interesów podczas korzystania przez 
konsumentów z usług pośredników 
kredytowych, ci ostatni powinni spełnić 
określone wymogi dotyczące ujawniania 
informacji przed rozpoczęciem 
świadczenia swoich usług. Ujawniane 
informacje powinny obejmować ich nazwę 
i powiązania z kredytodawcami, na 
przykład informacje, czy biorą oni pod 
uwagę produkty oferowane przez wielu 
różnych kredytobiorców, czy tylko od 
niewielkiej ich liczby. Pośrednicy 
kredytowi, którzy nie są powiązani z 
jednym kredytobiorcą lub grupą 
kredytobiorców, powinni ponadto
przekazywać konsumentom informacje o 

21) Aby zapewnić możliwie największą 
przejrzystość i zapobiec nadużyciom 
wynikającym z ewentualnych konfliktów 
interesów podczas korzystania przez 
konsumentów z usług pośredników 
kredytowych, ci ostatni powinni spełnić 
określone wymogi dotyczące ujawniania 
informacji przed rozpoczęciem 
świadczenia swoich usług. Ujawniane 
informacje powinny obejmować ich nazwę 
i powiązania z kredytodawcami, na 
przykład informacje, czy biorą oni pod 
uwagę produkty oferowane przez wielu 
różnych kredytodawców, czy tylko od 
niewielkiej ich liczby. Pośrednicy 
kredytowi powinni przekazywać 
konsumentom informacje o istnieniu 
prowizji płaconych przez kredytodawców, 
w których imieniu działają, oraz o 
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istnieniu prowizji płaconych przez 
kredytodawców, w których imieniu 
działają, oraz o ewentualnym 
zróżnicowaniu tych prowizji.

ewentualnym zróżnicowaniu tych prowizji 
Państwa członkowskie powinny zapewnić 
jednakowe warunki wymagając 
porównywalnych informacji dotyczących 
kosztów dystrybucji ponoszonych przez 
kredytodawców.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi w zakresie wynagradzania bezpośrednich kredytodawców lub powiązanych 
pośredników powinny być porównywalne z wymogami niepowiązanych pośredników, aby 
zapewnić jednakowe warunki oraz równy poziom ochrony konsumenta, oraz lepszą możliwość 
porównania warunków.

Poprawka 108
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

24) Ocena zdolności kredytowej powinna 
uwzględniać wszystkie niezbędne 
czynniki, które mogą mieć wpływ na 
zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu 
w całym okresie kredytowania, między 
innymi takie czynniki jak dochody 
konsumenta, regularne wydatki, ocenę 
kredytową, wcześniejszą historię 
kredytową, zdolność do spłaty wyższych 
rat w przypadku zmian stopy procentowej 
oraz inne istniejące zobowiązania 
kredytowe. Może wystąpić konieczność 
wprowadzenia dodatkowych przepisów w 
celu bardziej szczegółowego odniesienia 
się do różnych elementów, które mogą być 
uwzględniane w ocenie zdolności 
kredytowej. Państwa członkowskie mogą 
wydawać wytyczne na temat metody i 
kryteriów oceny zdolności kredytowej 
konsumenta, na przykład ustalając 
maksymalną dopuszczalną wysokość 
wskaźnika wartości kredytu do wartości 

24) Ocena zdolności kredytowej powinna 
uwzględniać wszystkie niezbędne 
czynniki, które mogą mieć wpływ na 
zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu 
w całym okresie kredytowania, między 
innymi takie czynniki jak dochody 
konsumenta, regularne wydatki, ocenę 
kredytową, wcześniejszą historię 
kredytową, zdolność do spłaty wyższych 
rat w przypadku zmian stopy procentowej 
oraz inne istniejące zobowiązania 
kredytowe. Może wystąpić konieczność 
wprowadzenia dodatkowych przepisów w 
celu bardziej szczegółowego odniesienia 
się do różnych elementów, które mogą być 
uwzględniane w ocenie zdolności 
kredytowej.
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nieruchomości lub wskaźnika wartości 
kredytu do dochodu.

Or. en

Uzasadnienie

Do zagadnienia tego należałoby raczej odnieść się w dyrektywie dotyczącej wymogów 
kapitałowych.

Poprawka 109
Kurt Lechner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Negatywna ocena zdolności 
kredytowej powinna być dla kredytodawcy 
wskazówką, że konsument nie jest w 
stanie spłacać kredytu, a w konsekwencji 
kredytodawca nie powinien udzielić 
kredytu. Taki negatywny wynik może mieć 
bardzo różne przyczyny, między innymi 
może wynikać z przeprowadzonej 
kwerendy w bazie danych lub z 
negatywnej oceny kredytowej. Pozytywna 
ocena zdolności kredytowej nie powinna 
stanowić dla kredytodawcy zobowiązania 
do udzielenia kredytu.

(25) W przypadku negatywnej oceny
zdolności kredytowej udzielenie kredytu 
powinno następować wyłącznie w 
wyjątkowej sytuacji. Dla celów kontroli 
powinno to zostać udokumentowane przez 
organ nadzoru. Taki negatywny wynik 
może mieć bardzo różne przyczyny, 
między innymi może wynikać z 
przeprowadzonej kwerendy w bazie 
danych lub z negatywnej oceny 
kredytowej. Pozytywna ocena zdolności 
kredytowej nie powinna stanowić dla 
kredytodawcy zobowiązania do udzielenia 
kredytu.

Or. de

Poprawka 110
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25) Negatywna ocena zdolności 25) Negatywna ocena zdolności 
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kredytowej powinna być dla kredytodawcy 
wskazówką, że konsument nie jest w stanie 
spłacać kredytu, a w konsekwencji 
kredytodawca nie powinien udzielić 
kredytu. Taki negatywny wynik może mieć 
bardzo różne przyczyny, między innymi 
może wynikać z przeprowadzonej 
kwerendy w bazie danych lub z 
negatywnej oceny kredytowej. Pozytywna 
ocena zdolności kredytowej nie powinna 
stanowić dla kredytodawcy zobowiązania 
do udzielenia kredytu.

kredytowej powinna być dla kredytodawcy 
wskazówką, że konsument nie jest w stanie 
spłacać kredytu. Taki negatywny wynik 
może mieć bardzo różne przyczyny, 
między innymi może wynikać z 
przeprowadzonej kwerendy w bazie 
danych lub z negatywnej oceny 
kredytowej. Pozytywna ocena zdolności 
kredytowej nie powinna stanowić dla 
kredytodawcy zobowiązania do udzielenia 
kredytu.

Or. en

Poprawka 111
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26) Konsumenci powinni udzielać 
kredytodawcy lub pośrednikowi 
kredytowemu wszelkich dostępnych i 
istotnych informacji o ich sytuacji 
finansowej i osobistej, aby ułatwić 
przeprowadzenie oceny zdolności 
kredytowej. Konsument nie powinien 
jednak spotykać się z sankcjami, jeśli nie 
jest w stanie udzielić określonych 
informacji lub oszacować zmian swojej 
sytuacji finansowej w przyszłości. W 
sytuacjach gdy konsumenci świadomie 
udzielają niepełnych lub niedokładnych 
informacji, państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość wymierzenia 
odpowiednich sankcji.

26) Konsumenci powinni udzielać 
kredytodawcy wszelkich dostępnych i 
istotnych informacji o ich sytuacji 
finansowej i osobistej, aby ułatwić 
przeprowadzenie oceny zdolności 
kredytowej. Konsument nie powinien 
jednak spotykać się z sankcjami, jeśli nie 
jest w stanie udzielić określonych 
informacji lub oszacować zmian swojej 
sytuacji finansowej w przyszłości. W 
sytuacjach gdy konsumenci świadomie 
udzielają niepełnych lub niedokładnych 
informacji, państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość wymierzenia 
odpowiednich sankcji.

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednicy kredytowi nie są odpowiedzialni za ocenianie tego, czy konsumenci zasługują na 
otrzymanie kredytu, ani nie dysponują takim samym dostępem do informacji co kredytodawcy, 
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więc nie powinno się ich wymieniać w tym kontekście.

Poprawka 112
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29) W przypadku gdy decyzję w sprawie 
odmowy udzielenia kredytu podjęto na 
podstawie informacji uzyskanych za 
pomocą kwerendy w bazie danych lub w 
związku z brakiem takich informacji w 
bazie danych, kredytodawca powinien 
poinformować konsumenta o tym fakcie, 
podać mu nazwę tej bazy danych oraz 
podać wszelkie informacje wymagane 
dyrektywą 95/46/WE, aby umożliwić 
konsumentowi skorzystanie z prawa 
dostępu do dotyczących go danych 
osobowych przetwarzanych w tej bazie, a 
w razie konieczności z prawa do ich 
sprostowania, usunięcia lub zablokowania. 
Jeśli decyzja o odrzuceniu wniosku o 
kredyt wynika ze zautomatyzowanej 
decyzji lub z metod systematycznych, 
takich jak systemy oceny kredytowej, 
kredytodawca powinien poinformować 
konsumenta o tym fakcie oraz wyjaśnić 
założenia logiczne procedury prowadzącej 
do podjęcia takiej decyzji, a także 
poinformować go o procedurach 
umożliwiających mu zwrócenie się o 
ręczną weryfikację zautomatyzowanej 
decyzji. Kredytodawca nie powinien 
jednak mieć obowiązku udzielania takich 
informacji w przypadku, gdy jest to 
zabronione na mocy innych przepisów 
unijnych, na przykład przepisów 
dotyczących prania pieniędzy lub 
finansowania terroryzmu. Ponadto nie 
powinno się udzielać takich informacji, 
jeżeli byłoby to sprzeczne z celami 
porządku publicznego lub bezpieczeństwa 

29) W przypadku gdy decyzję w sprawie 
odmowy udzielenia kredytu podjęto na 
podstawie informacji uzyskanych za 
pomocą kwerendy w bazie danych lub w 
związku z brakiem takich informacji w 
bazie danych, kredytodawca powinien 
poinformować konsumenta o tym fakcie, 
podać mu nazwę tej bazy danych oraz 
podać wszelkie informacje wymagane 
dyrektywą 95/46/WE, aby umożliwić 
konsumentowi skorzystanie z prawa 
dostępu do dotyczących go danych 
osobowych przetwarzanych w tej bazie, a 
w razie konieczności z prawa do ich 
sprostowania, usunięcia lub zablokowania. 
Jeśli decyzja o odrzuceniu wniosku o 
kredyt wynika ze zautomatyzowanej 
decyzji lub z metod systematycznych, 
takich jak systemy oceny kredytowej, 
kredytodawca powinien poinformować o 
tym konsumenta, a także o procedurach 
umożliwiających mu zwrócenie się o 
ręczną weryfikację zautomatyzowanej 
decyzji.
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publicznego, takimi jak zapobieganie 
przestępstwom, prowadzenie dochodzeń w 
ich sprawie, wykrywanie ich lub ściganie.

Or. en

Poprawka 113
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31) Aby być w stanie zrozumieć charakter 
świadczonej usługi, konsument powinien 
być świadomy, co stanowi dostosowaną do 
jego indywidualnych potrzeb 
rekomendację dotyczącą adekwatnych dla 
niego umów o kredyt, które odpowiadają 
jego potrzebom i sytuacji finansowej
(„porady”), oraz kiedy taka rekomendacja 
jest udzielana, a kiedy nie. Podmioty 
udzielające porad powinny spełniać ogólne 
standardy, aby zagwarantować, że 
konsumentowi przedstawiana będzie gama 
produktów adekwatnych do jego potrzeb i 
sytuacji osobistej. Usługa ta powinna 
opierać się na uczciwej i odpowiednio 
szeroko zakrojonej analizie produktów 
dostępnych na rynku i na dokładnym 
zbadaniu sytuacji finansowej konsumenta 
oraz jego preferencji i celów. Taka ocena 
powinna być oparta na aktualnych 
informacjach i rzetelnych założeniach 
dotyczących sytuacji osobistej konsumenta 
w całym okresie kredytowania. Państwa 
członkowskie mogą doprecyzować, w jaki 
sposób powinna być oceniana adekwatność 
danego produktu dla konsumenta w 
kontekście udzielania porad.

31) Aby być w stanie zrozumieć charakter 
świadczonej usługi, konsument powinien 
być świadomy, co stanowi dostosowaną do 
indywidualnych potrzeb danego 
konsumenta rekomendację odnośnie do 
jednej lub większej ilości transakcji 
dotyczących umów o kredyt, które nalepiej
odpowiadają jego potrzebom („porady”), 
oraz kiedy taka rekomendacja jest 
udzielana, a kiedy nie. Podmioty 
udzielające porad powinny spełniać ogólne 
standardy, aby zagwarantować, że 
konsumentowi przedstawiana będzie gama 
produktów adekwatnych do jego potrzeb i 
sytuacji osobistej. Usługa ta powinna 
opierać się na uczciwej i odpowiednio 
szeroko zakrojonej analizie produktów 
dostępnych na rynku i na dokładnym 
zbadaniu sytuacji finansowej konsumenta 
oraz jego preferencji i celów. Taka ocena 
powinna być oparta na aktualnych 
informacjach i rzetelnych założeniach 
dotyczących sytuacji osobistej konsumenta 
w całym okresie kredytowania. Państwa 
członkowskie mogą doprecyzować, w jaki 
sposób powinna być oceniana adekwatność 
danego produktu dla konsumenta w 
kontekście udzielania porad.

Or. en



PE475.786v01-00 12/128 AM\881849PL.doc

PL

Poprawka 114
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31) Aby być w stanie zrozumieć charakter 
świadczonej usługi, konsument powinien 
być świadomy, co stanowi dostosowaną do 
jego indywidualnych potrzeb 
rekomendację dotyczącą adekwatnych dla 
niego umów o kredyt, które odpowiadają 
jego potrzebom i sytuacji finansowej 
(„porady”), oraz kiedy taka rekomendacja 
jest udzielana, a kiedy nie. Podmioty 
udzielające porad powinny spełniać ogólne 
standardy, aby zagwarantować, że 
konsumentowi przedstawiana będzie gama 
produktów adekwatnych do jego potrzeb i 
sytuacji osobistej. Usługa ta powinna 
opierać się na uczciwej i odpowiednio 
szeroko zakrojonej analizie produktów 
dostępnych na rynku i na dokładnym 
zbadaniu sytuacji finansowej konsumenta 
oraz jego preferencji i celów. Taka ocena 
powinna być oparta na aktualnych 
informacjach i rzetelnych założeniach 
dotyczących sytuacji osobistej konsumenta 
w całym okresie kredytowania. Państwa 
członkowskie mogą doprecyzować, w jaki 
sposób powinna być oceniana adekwatność 
danego produktu dla konsumenta w 
kontekście udzielania porad.

31) Aby być w stanie zrozumieć charakter 
świadczonej usługi, konsument powinien 
być świadomy, co stanowi dostosowaną do 
jego indywidualnych potrzeb 
rekomendację dotyczącą adekwatnych dla 
niego umów o kredyt, które odpowiadają 
jego potrzebom i sytuacji finansowej 
(„porady”), oraz kiedy taka rekomendacja 
jest udzielana, a kiedy nie. Podmioty 
udzielające porad powinny spełniać ogólne 
standardy, aby zagwarantować, że 
konsumentowi przedstawiana będzie gama 
produktów adekwatnych do jego potrzeb i 
sytuacji osobistej. Usługa ta powinna 
opierać się na uczciwej i odpowiednio 
szeroko zakrojonej analizie produktów 
oferowanych przez kredytodawcę lub 
pośrednika kredytowego lub dostępnych 
na całym rynku w przypadku, gdy porady 
udziela niezależny ogran, i na dokładnym 
zbadaniu sytuacji finansowej konsumenta 
oraz jego preferencji i celów. Taka ocena 
powinna być oparta na aktualnych 
informacjach i rzetelnych założeniach 
dotyczących sytuacji osobistej konsumenta 
w całym okresie kredytowania. Państwa 
członkowskie mogą doprecyzować, w jaki 
sposób powinna być oceniana adekwatność 
danego produktu dla konsumenta w 
kontekście udzielania porad.

Or. en

Poprawka 115
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Możliwość spłaty przez konsumenta 
kredytu przed wygaśnięciem umowy o 
kredyt może odgrywać istotną rolę przy 
wspieraniu konkurencji na jednolitym 
rynku i swobodnego przepływu obywateli 
UE. Istnieją jednak zasadnicze różnice 
między krajowymi zasadami i warunkami, 
na których konsumenci mogą dokonywać 
spłaty kredytu, a warunkami, na których 
może odbywać się taka przedterminowa 
spłata. Mimo uznania różnorodności 
mechanizmów finansowania hipotecznego 
i gamy oferowanych produktów, niezbędne 
są określone standardy na poziomie Unii 
dotyczące przedterminowej spłaty kredytu, 
aby zapewnić konsumentom możliwość 
wykonania swoich obowiązków 
umownych przed terminem uzgodnionym 
w umowie o kredyt oraz pewność, że będą 
mogli porównywać wiele różnych ofert na 
rynku i wybrać najlepszy produkt 
odpowiadający ich potrzebom. Państwa 
członkowskie powinny zatem zapewnić 
konsumentom, poprzez prawodawstwo lub 
klauzule umowne, ustawowe lub umowne 
prawo do przedterminowej spłaty kredytu, 
przy czym państwa członkowskie powinny 
być w stanie określić warunki korzystania 
z tego prawa. Warunki te mogą obejmować 
ograniczenia czasowe korzystania z tego 
prawa, różne podejście w zależności od 
rodzaju stopy oprocentowania kredytu
(zmiennej lub stałej), lub ograniczenia co 
do okoliczności, w jakich prawo to może 
być wykorzystywane. Państwa 
członkowskie mogą również ustalić, że 
kredytodawca powinien mieć prawo do 
otrzymania sprawiedliwej i obiektywnie 
uzasadnionej rekompensaty z tytułu 
potencjalnych strat bezpośrednio 
związanych z przedterminową spłatą 
kredytu. W każdym przypadku gdy 
przedterminowa spłata przypada w okresie, 
w którym obowiązuje stała stopa 
oprocentowania, skorzystanie z tego prawa 

(32) Możliwość spłaty przez konsumenta 
kredytu przed wygaśnięciem umowy o 
kredyt może odgrywać istotną rolę przy 
wspieraniu konkurencji na jednolitym 
rynku i swobodnego przepływu obywateli 
UE. Istnieją jednak zasadnicze różnice 
między krajowymi zasadami i warunkami, 
na których konsumenci mogą dokonywać 
spłaty kredytu, a warunkami, na których 
może odbywać się taka przedterminowa 
spłata. Mimo uznania różnorodności 
mechanizmów finansowania hipotecznego 
i gamy oferowanych produktów, niezbędne 
są określone standardy na poziomie Unii 
dotyczące przedterminowej spłaty kredytu, 
aby zapewnić konsumentom możliwość 
wykonania swoich obowiązków 
umownych przed terminem uzgodnionym 
w umowie o kredyt oraz pewność, że będą 
mogli porównywać wiele różnych ofert na 
rynku i wybrać najlepszy produkt 
odpowiadający ich potrzebom. Państwa 
członkowskie powinny zatem zapewnić 
konsumentom, poprzez prawodawstwo lub 
klauzule umowne, ustawowe lub umowne 
prawo do przedterminowej spłaty kredytu, 
przy czym państwa członkowskie powinny 
być w stanie określić warunki korzystania 
z tego prawa. Warunki te mogą obejmować 
ograniczenia czasowe korzystania z tego 
prawa, różne podejście w zależności od 
rodzaju stopy oprocentowania kredytu
(zmiennej lub stałej), lub ograniczenia co 
do okoliczności, w jakich prawo to może 
być wykorzystywane. Państwa 
członkowskie mogą również ustalić, że 
kredytodawca powinien mieć prawo do 
otrzymania sprawiedliwej i obiektywnie 
uzasadnionej rekompensaty z tytułu 
potencjalnych strat bezpośrednio 
związanych z przedterminową spłatą 
kredytu. W każdym przypadku gdy 
przedterminowa spłata przypada w okresie, 
w którym obowiązuje stała stopa 
oprocentowania, skorzystanie z tego prawa 



PE475.786v01-00 14/128 AM\881849PL.doc

PL

może być uzależnione od istnienia
szczególnego interesu po stronie 
konsumenta Taki szczególny interes może 
na przykład wystąpić w przypadku 
rozwodu lub utraty pracy. Jeśli państwo 
członkowskie postanowi określić takie 
warunki, nie powinny one nadmiernie 
utrudniać konsumentowi korzystania z 
tego prawa lub być dla niego nadmiernie 
uciążliwe.

może być uzależnione od istnienia
uzasadnionego interesu po stronie 
konsumenta Taki uzasadniony interes 
może na przykład wystąpić w przypadku 
rozwodu lub utraty pracy.

Or. de

Poprawka 116
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

32) Możliwość spłaty przez konsumenta 
kredytu przed wygaśnięciem umowy o 
kredyt może odgrywać istotną rolę przy 
wspieraniu konkurencji na jednolitym 
rynku i swobodnego przepływu obywateli 
UE. Istnieją jednak zasadnicze różnice 
między krajowymi zasadami i warunkami, 
na których konsumenci mogą dokonywać 
spłaty kredytu, a warunkami, na których 
może odbywać się taka przedterminowa 
spłata. Mimo uznania różnorodności 
mechanizmów finansowania hipotecznego 
i gamy oferowanych produktów, niezbędne 
są określone standardy na poziomie Unii 
dotyczące przedterminowej spłaty kredytu, 
aby zapewnić konsumentom możliwość 
wykonania swoich obowiązków 
umownych przed terminem uzgodnionym 
w umowie o kredyt oraz pewność, że będą 
mogli porównywać wiele różnych ofert na 
rynku i wybrać najlepszy produkt 
odpowiadający ich potrzebom. Państwa 
członkowskie powinny zatem zapewnić 
konsumentom, poprzez prawodawstwo lub 
klauzule umowne, ustawowe lub umowne

32) Możliwość spłaty przez konsumenta 
kredytu przed wygaśnięciem umowy o 
kredyt może odgrywać istotną rolę przy 
wspieraniu konkurencji na jednolitym 
rynku i swobodnego przepływu obywateli 
UE. Istnieją jednak zasadnicze różnice 
między krajowymi zasadami i warunkami, 
na których konsumenci mogą dokonywać 
spłaty kredytu, a warunkami, na których 
może odbywać się taka przedterminowa 
spłata. Mimo uznania różnorodności 
mechanizmów finansowania hipotecznego 
i gamy oferowanych produktów, niezbędne 
są określone standardy na poziomie Unii 
dotyczące przedterminowej spłaty kredytu, 
aby zapewnić konsumentom możliwość 
wykonania swoich obowiązków 
umownych przed terminem uzgodnionym 
w umowie o kredyt oraz pewność, że będą 
mogli porównywać wiele różnych ofert na 
rynku i wybrać najlepszy produkt 
odpowiadający ich potrzebom. Państwa 
członkowskie powinny zatem zapewnić 
konsumentom ustawowe prawo do 
przedterminowej spłaty kredytu; państwa 
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prawo do przedterminowej spłaty kredytu, 
przy czym państwa członkowskie powinny 
być w stanie określić warunki korzystania 
z tego prawa. Warunki te mogą obejmować 
ograniczenia czasowe korzystania z tego 
prawa, różne podejście w zależności od 
rodzaju stopy oprocentowania kredytu 
(zmiennej lub stałej), lub ograniczenia co 
do okoliczności, w jakich prawo to może 
być wykorzystywane. Państwa 
członkowskie mogą również ustalić, że 
kredytodawca powinien mieć prawo do 
otrzymania sprawiedliwej i obiektywnie 
uzasadnionej rekompensaty z tytułu 
potencjalnych strat bezpośrednio 
związanych z przedterminową spłatą 
kredytu. W każdym przypadku gdy 
przedterminowa spłata przypada w okresie, 
w którym obowiązuje stała stopa 
oprocentowania, skorzystanie z tego prawa 
może być uzależnione od istnienia 
szczególnego interesu po stronie 
konsumenta. Taki szczególny interes może 
na przykład wystąpić w przypadku 
rozwodu lub utraty pracy. Jeśli państwo 
członkowskie postanowi określić takie 
warunki, nie powinny one nadmiernie 
utrudniać konsumentowi korzystania z tego 
prawa lub być dla niego nadmiernie 
uciążliwe.

członkowskie powinny być jednak w 
stanie określić warunki korzystania z tego 
prawa. Warunki te mogą obejmować 
ograniczenia czasowe korzystania z tego 
prawa, różne podejście w zależności od 
rodzaju stopy oprocentowania kredytu 
(zmiennej lub stałej), lub ograniczenia co 
do okoliczności, w jakich prawo to może 
być wykorzystywane. Państwa 
członkowskie mogą również ustalić, że 
kredytodawca powinien mieć prawo do 
otrzymania sprawiedliwej i obiektywnie 
uzasadnionej rekompensaty z tytułu 
potencjalnych strat bezpośrednio 
związanych z przedterminową spłatą 
kredytu. W każdym przypadku gdy 
przedterminowa spłata przypada w okresie, 
w którym obowiązuje stała stopa 
oprocentowania, skorzystanie z tego prawa 
może być uzależnione od istnienia 
uzasadnionego interesu po stronie 
konsumenta. Taki szczególny interes może 
na przykład wystąpić w przypadku 
rozwodu lub utraty pracy. Jeśli państwo 
członkowskie postanowi określić takie 
warunki, nie powinny one nadmiernie 
utrudniać konsumentowi korzystania z tego 
prawa lub być dla niego nadmiernie 
uciążliwe.

Or. en

Poprawka 117
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

34) Pośrednicy kredytowi powinni być 
zarejestrowani we właściwym organie 
państwa członkowskiego, w którym mają 
miejsce zamieszkania lub główną siedzibę, 
pod warunkiem uprzedniego udzielenia 

34) Pośrednicy kredytowi powinni być 
zarejestrowani we właściwym organie 
państwa członkowskiego, w którym mają 
miejsce zamieszkania lub główną siedzibę, 
pod warunkiem uprzedniego udzielenia 
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zezwolenia zgodnie ze ściśle określonymi 
wymogami zawodowymi dotyczącymi ich 
kompetencji, nieposzlakowanej opinii i 
zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu. 
W celu wspierania zaufania konsumentów 
do pośredników kredytowych państwa 
członkowskie powinny dopilnować, by 
pośrednicy kredytowi, którym udzielono 
zezwolenia, podlegali ciągłemu i 
kompleksowemu nadzorowi właściwego 
organu w rodzimym państwie 
członkowskim. Takie wymogi powinny 
obowiązywać co najmniej na poziomie 
instytucji; państwa członkowskie mogą 
jednak doprecyzować, czy odnośne 
wymogi dotyczące udzielania zezwoleń, a 
następnie rejestracji, mają obowiązywać 
również indywidualnych pracowników 
zatrudnionych u danego pośrednika 
kredytowego.

zezwolenia zgodnie ze ściśle określonymi 
wymogami zawodowymi dotyczącymi ich 
kompetencji, nieposzlakowanej opinii i 
zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu. 
W celu wspierania zaufania konsumentów 
do pośredników kredytowych państwa 
członkowskie powinny dopilnować, by 
pośrednicy kredytowi, którym udzielono 
zezwolenia, podlegali ciągłemu i 
kompleksowemu nadzorowi właściwego 
organu w rodzimym państwie 
członkowskim. Takie wymogi powinny 
obowiązywać co najmniej na poziomie 
instytucji oraz na poziomie osoby fizycznej 
w przypadku pośrednika kredytowego 
pracującego samodzielnie; państwa 
członkowskie mogą jednak doprecyzować, 
czy odnośne wymogi dotyczące udzielania 
zezwoleń, a następnie rejestracji, mają 
obowiązywać również indywidualnych 
pracowników zatrudnionych u danego 
pośrednika kredytowego.

Or. en

Poprawka 118
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

39) Aby uwzględnić rozwój sytuacji na 
rynkach kredytu związanego z 
nieruchomościami mieszkalnymi i 
ewolucję produktów kredytowych, jak 
również zmiany sytuacji gospodarczej 
takie jak inflację, oraz móc przedstawić 
dalsze wyjaśnienia dotyczące sposobu 
podejścia do niektórych wymogów 
zawartych w niniejszej dyrektywie, 
Komisja powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

39) Aby uwzględnić rozwój sytuacji na 
rynkach kredytu związanego z 
nieruchomościami mieszkalnymi i 
ewolucję produktów kredytowych, jak 
również zmiany sytuacji gospodarczej 
takie jak inflację, oraz móc przedstawić 
dalsze wyjaśnienia dotyczące sposobu 
podejścia do niektórych wymogów 
zawartych w niniejszej dyrektywie, 
Komisja powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
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Europejskiej. W szczególności Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych w 
odniesieniu do określenia szczegółowych 
przepisów dotyczących wymogów 
zawodowych wobec personelu 
kredytodawców i pośredników 
kredytowych, kryteriów stosowanych do 
oceny zdolności kredytowej konsumenta i 
do zagwarantowania, że produkty 
kredytowe nie są nieadekwatne dla jego 
potrzeb, a także dalszej harmonizacji 
kluczowych pojęć, takich jak „zaległości w 
spłacie”, kryteria rejestracji i warunki 
przetwarzania danych stosowane 
względem baz danych o kredytach.

Europejskiej. W szczególności Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych w 
odniesieniu do określenia kryteriów 
stosowanych do oceny zdolności 
kredytowej konsumenta i do 
zagwarantowania, że produkty kredytowe 
nie są nieadekwatne dla jego potrzeb, a 
także dalszej harmonizacji kluczowych 
pojęć, takich jak „zaległości w spłacie”, 
kryteria rejestracji i warunki przetwarzania 
danych stosowane względem baz danych o 
kredytach.

Or. en

Uzasadnienie

W aktach delegowanych pozostawia się wiele szczegółów otwarych, a to może prowadzic do 
niepewności prawnej i braku przejrzystości. To państwa członkowskie powinny określać 
konieczne wymogi dotyczące odpowiedniej wiedzy i kompetencji.

Poprawka 119
Liem Hoang Ngoc, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odnośnie do jakiegokolwiek aspektu 
niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie mogą zachować lub 
przyjmować surowsze przepisy krajowe.

Or. en

Poprawka 120
Cornelis de Jong
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odnośnie do jakiegokolwiek aspektu 
niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie mogą zachować lub 
przyjmować surowsze przepisy krajowe.

Or. en

Poprawka 121
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma na celu rozwój 
bardziej przejrzystego, skutecznego i 
konkurencyjnego rynku wewnętrznego 
dzięki spójnym, elastycznym i 
sprawiedliwym umowom o kredyt 
związanym z nieruchomościami 
mieszkalnymi, a jednocześnie promuje 
zrównoważone udzielanie i zaciąganie 
pożyczek, zapewniając przez to wysoki 
stopień ochrony konsumentów.

Or. es

Poprawka 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do następujących umów o kredyt:

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do:
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Poprawka 123
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umów o kredyt, który zabezpieczony jest 
hipoteką lub innym porównywalnym 
zabezpieczeniem na nieruchomości 
mieszkalnej powszechnie stosowanym 
w państwie członkowskim lub który 
zabezpieczony jest prawem związanym 
z nieruchomością mieszkalną;

a) umów o kredyt, którego celem jest 
nabycie lub utrzymanie prawa do gruntu 
lub nieruchomości mieszkalnej, i który 
zabezpieczony jest hipoteką lub innym 
porównywalnym zabezpieczeniem na 
nieruchomości mieszkalnej powszechnie 
stosowanym w państwie członkowskim lub 
który zabezpieczony jest prawem 
związanym z nieruchomością mieszkalną;

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie państwa członkowskie stosowałyby przepisy niniejszej dyrektywy do kredytów 
mieszkaniowych zabezpieczonych hipoteką lub porównywalnym zabezpieczeniem. Jeśli chodzi 
o inne kredyty, które podlegają zakresowi zastosowania wniosku Komisji, państwa 
członkowskie miałyby prawo wybrać, czy zastosują przepisy ninijeszej dyrektywy, czy przepisy 
dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego.

Poprawka 124
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umów o kredyt przeznaczony na 
sfinansowanie nabycia lub utrzymania 
prawa własności gruntu lub istniejącego 
lub planowanego budynku mieszkalnego;

skreślone

Or. en
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Poprawka 125
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) umów o kredyt przeznaczony na 
sfinansowanie remontu nieruchomości 
mieszkalnej, której dana osoba jest 
właścicielem lub którą planuje nabyć, i 
które to umowy nie są objęte zakresem 
dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 
2008 r.

skreślona

Or. en

Poprawka 126
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umów o kredyt, który ostatecznie 
zostanie spłacony z przychodów ze 
sprzedaży nieruchomości;

a) umów o kredyt, w ramach których 
kredytodawca:

i) wnosi okresowe kwoty ryczałtowe lub 
inne formy spłaty kredytu w zamian za 
kwotę pochodzącą ze sprzedaży 
nieruchomości mieszkalnej lub prawa 
odnoszącego się do nieruchomości 
mieszkalnej; oraz
ii) nie będzie dążył do pełnego spłacenia 
kredytu dopóki nie dojdzie do jednego lub 
większej liczby konkretnych przypadków 
losowych okreslonych państwa 
członkowskie (produkty z kategorii 
hipotecznych kredytów konsumpcyjnych).



AM\881849PL.doc 21/128 PE475.786v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do zmian wprowadzonych do punktu 10 preambuły.

Poprawka 127
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umów o kredyt udzielany przez 
pracodawcę swoim pracownikom w 
ramach jego działalności dodatkowej, przy 
czym kredyt ten jest nieoprocentowany lub 
oprocentowany według rzeczywistej 
rocznej stopy oprocentowania niższej od 
powszechnie stosowanych na rynku i 
nie jest oferowany ogółowi społeczeństwa.

skreślona

Or. en

Poprawka 128
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) umów o kredyt dotyczących kredytów 
udzielanych ograniczonej grupie osób na 
mocy przepisu ustawowego służącego 
interesowi ogólnemu, z zastosowaniem 
niższych stóp oprocentowania niż te 
powszechnie stosowane na rynku lub 
nieoprocentowanych, lub z zastosowaniem 
innych warunków, które są korzystniejsze 
dla konsumenta niż te powszechnie 
stosowane na rynku oraz stóp 
oprocentowania nie wyższych niż 
powszechnie stosowane na rynku, jeśli 
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dane państwo członkowskie zdecyduje w 
ten sposób odnośnie do niektórych lub 
wszystkich swych przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 2 ust. 2 lit. l) dyrektywy o kredytach konsumenckich. Systemy takie 
pozwalają rządom wdrożyć środki leżące w interesie porządku publicznego, jak np. pomoc 
osobom po raz pierwszy kupującym mieszkanie/dom. Włączenie tych systemów do zakresu 
niniejszej dyrektywy uniemożliwiłoby rządom udzielania pomocy takim grupom społecznym w 
ten sposób.

Poprawka 129
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) umów o kredyt, w ramach których 
nieruchomość nie ma być zajmowana jako 
mieszkanie przez konsumenta lub członka 
jego rodziny, jeśli dane państwo 
członkowskie zdecyduje w ten sposób 
odnośnie do niektórych lub wszystkich 
swych przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Pożyczki banków komercyjnych wykorzystywane do zakupu nieruchomości jako inwestycji 
bardzo różnią się od standardowych kredytów hipotecznych, a konsumenci i kredytodawcy 
wymagają innych informacji i ochrony w odniesieniu do nich. Ryzyko związane z takimi 
pożyczkami oraz  ich charakter pożyczek w znaczący sposób różnią się od powszechnych 
kredytów hipotecznych, np. spłata odnosi się nie do zdolności kredytowej indywidulanego 
konsumenta, ale do uzyskanego dochodu z najmu.

Poprawka 130
Ashley Fox
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) umów o kredyt podpisanych przez 
konsumenta o rocznych dochodach netto 
w wysokości co najmniej 1 500 000 EUR 
lub posiadającego majątek netto w 
wysokości co najmniej 2 000 000 EUR, 
jeśli dane państwo członkowskie 
zdecyduje w ten sposób odnośnie do 
niektórych lub wszystkich swych 
przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Udzielanie pożyczki konsumentowi o wysokiej wartości netto dochodów różni się znacznie od 
udzielania powszechnych kredytów hipotecznych. Na przykład, przy ocenie zdolności 
kredytowej zwykle bierze się pod uwagę wartość ich majątku, zaś pożyczki są przeważnie 
negocjowane indywidualnie. Bardziej prawdopodobne jest, że kredyt spłaca się sporymi 
kwotami pochodzącymi z dywidend lub superdywidend, albo ze sprzedaży aktywów, niż z 
regularnych dochodów. Normy niniejszej dyrektywy nie są zatem właściwe dla tego typu 
hipoteki.

Poprawka 131
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bd) umów o kredyt, w ramach których 
kredyt ma zostać spłacony w ciągu 12 
miesięcy, jeśli dane państwo członkowskie 
zdecyduje w ten sposób odnośnie do 
niektórych lub wszystkich swych 
przepisów.

Or. en
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Uzasadnienie

Na rynku istnieje nisza dla finansowania krótkoterminowych hipotek, które zwykle stanowią 
„pomost” w powiązanej serii transakcji na rynku nieruchomości. Umożliwia ona zatem zakup 
nowego domu, podczas gdy istniejąca nieruchomość konsumenta wprowadzana jest na rynek. 
Pożyczka pomostowa jest następnie spłacona z przychodów ze sprzedaży istniejącego domu. 
Normy niniejszej dyrektywy nie są zatem właściwe dla tego typu hipoteki.

Poprawka 132
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

be) organizacji w rozumieniu art. 2 ust. 5 
dyrektywy 2008/48/WE, jeśli dane 
państwo członkowskie zdecyduje w ten 
sposób odnośnie do niektórych lub 
wszystkich swych przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego odnośnie do spółdzielni 
kredytowych, które odgrywają ważną rolę w poszerzaniu dostępu do usług finansowych 
konsumentom, którzy w innym przypadku nie mieliby do nich dostępu.

Poprawka 133
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „usługa dodatkowa” oznacza usługę 
finansową oferowaną konsumentowi przez 
kredytodawcę lub pośrednika kredytowego 
w związku z umową o kredyt;

d) „usługa dodatkowa” oznacza wymaganą 
przez kredytodawcę (de jure lub de facto) 
lub przez prawo usługę finansową 
oferowaną konsumentowi przez 
kredytodawcę, pośrednika kredytowego 
lub osobę trzecią w związku z umową o 
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kredyt;

Or. en

Poprawka 134
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „usługa dodatkowa” oznacza usługę 
finansową oferowaną konsumentowi przez 
kredytodawcę lub pośrednika kredytowego 
w związku z umową o kredyt;

d) „usługa dodatkowa” oznacza wymaganą 
przez kredytodawcę (de jure lub de facto) 
lub przez prawo usługę finansową 
oferowaną konsumentowi przez 
kredytodawcę, pośrednika kredytowego 
lub osobę trzecią w związku z umową o 
kredyt;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja produktów dodatkowych - niezależnie od ich dostawców - powinna obejmować 
wszystkie produkty/usługi powiązane z umową o kredyt, a wymagane przez kredytodawcę lub 
prawo. Często się zdarza, że kredytodawca sugeruje konsumentowi zawarcie umowy o kredyt 
dotyczącej produktu dodatkowego, choć jego zakup nie jest oficjalnie obowiązkowy. Stąd 
potrzeba dodania sformułowania „de facto”.

Poprawka 135
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „pośrednik kredytowy” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, która nie działa w 
charakterze kredytodawcy i która w 
ramach wykonywanej przez siebie 
działalności handlowej, gospodarczej lub 
zawodowej, za honorarium w formie 

e) „pośrednik kredytowy” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, która nie działa w 
charakterze kredytodawcy i która w 
ramach wykonywanej przez siebie 
działalności handlowej, gospodarczej lub 
zawodowej, za wynagrodzeniem w formie 
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pieniężnej lub każdej innej uzgodnionej 
formie korzyści finansowej:

pieniężnej lub każdej innej uzgodnionej 
formie korzyści finansowej:

Or. en

Uzasadnienie

Wynagrodzenie obejmuje honoraria, prowizje oraz inne formy dochodów.

Poprawka 136
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „pośrednik kredytowy” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, która nie działa w 
charakterze kredytodawcy i która w 
ramach wykonywanej przez siebie 
działalności handlowej, gospodarczej lub 
zawodowej, za honorarium w formie 
pieniężnej lub każdej innej uzgodnionej 
formie korzyści finansowej:

e) „pośrednik kredytowy” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, która nie działa w 
charakterze kredytodawcy i która w 
ramach wykonywanej przez siebie 
działalności handlowej, gospodarczej lub 
zawodowej, za wynagrodzeniem w formie 
pieniężnej lub każdej innej uzgodnionej 
formie korzyści finansowej:

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie „honorarium” jest właściwsze w tym kontekście. Obejmuje honoraria i 
prowizje.

Poprawka 137
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) udziela konsumentom pomocy, 
podejmując prace przygotowawcze inne 
niż wymienione w ppkt (i) w związku z 

(ii) udziela konsumentom pomocy, 
podejmując prace przygotowawcze lub 
administracyjne inne niż wymienione w 
ppkt (i) w związku z umowami o kredyt w 
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umowami o kredyt w rozumieniu art. 2; rozumieniu art. 2; lub

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie słowa „lub” precyzuje, że pośrednik kredytowy niekoniecznie wykonuje wszystkie te 
czynności. Poza tym również to właśnie stwierdza definicja pośrednika kredytowego w 
dyrektywie w sprawie kredytu konsumenckiego.

Poprawka 138
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e) – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) udziela konsumentom pomocy, 
podejmując prace przygotowawcze inne 
niż wymienione w ppkt (i) w związku z 
umowami o kredyt w rozumieniu art. 2;

(ii) udziela konsumentom pomocy, 
podejmując prace przygotowawcze inne 
niż wymienione w ppkt (i) w związku z 
umowami o kredyt w rozumieniu art. 2, 
lub;

Or. en

Poprawka 139
Kurt Lechner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „całkowity koszt kredytu ponoszony 
przez konsumenta” oznacza całkowity 
koszt kredytu ponoszony przez 
konsumenta zgodnie z definicją zawartą w 
art. 3 lit. g) dyrektywy 2008/48/WE;

k) „całkowity koszt kredytu ponoszony 
przez konsumenta” oznacza całkowity 
koszt kredytu ponoszony przez 
konsumenta zgodnie z definicją zawartą w 
art. 3 lit. g) dyrektywy 2008/48/WE, z 
wyłączeniem kosztów związanych z 
zabezpieczeniem rzeczowym kredytu;

Or. de
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Poprawka 140
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „całkowity koszt kredytu ponoszony 
przez konsumenta” oznacza całkowity 
koszt kredytu ponoszony przez 
konsumenta zgodnie z definicją zawartą w 
art. 3 lit. g) dyrektywy 2008/48/WE;

k) całkowity koszt kredytu ponoszony 
przez konsumenta” oznacza wszystkie 
koszty łącznie z odsetkami, prowizjami, 
podatkami oraz wszelkimi innymi 
opłatami bezpośrednio lub pośrednio 
związanymi z kredytem - z wyjątkiem 
kosztów notarialnych - które konsument 
zobowiązany jest ponieść w związku z 
umową o kredyt, obejmujące ale nie 
ograniczające się do wszystkich kosztów 
wynikających z umów o spłatę kredytu, 
zabezpieczenie lub ubezpieczenie 
zabezpieczanej nieruchomości oraz 
ułatwienie płatności, jak również o dalsze 
usługi dodatkowe, zawartych warunkowo 
lub w kontekście umowy na kredyt 
mieszkaniowy.

Or. en

Poprawka 141
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „całkowity koszt kredytu ponoszony 
przez konsumenta” oznacza całkowity 
koszt kredytu ponoszony przez 
konsumenta zgodnie z definicją zawartą w 
art. 3 lit. g) dyrektywy 2008/48/WE;

k) „całkowity koszt kredytu ponoszony 
przez konsumenta” oznacza wszystkie 
koszty łącznie z odsetkami, prowizjami, 
podatkami oraz wszelkimi innymi 
opłatami, które konsument zobowiązany 
jest ponieść w związku z umową o kredyt, 
które to koszty znane są kredytodawcy, z 
wyjątkiem kosztów notarialnych oraz 
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opłaty za włączenie dokumentów do akt; 
ujęto tu również koszty odnoszące się do 
usług związanych z umową o kredyt, w 
szczególności koszty związane z wyceną 
nieruchomości oraz ze składkami 
ubezpieczeniowymi, jeśli zawarcie umowy 
o świadczenie usług jest obowiązkowe, by 
uzyskać kredyt lub otrzymać go na 
zasadach i warunkach rynkowych, a 
wysokość tych kosztów jest znana 
kredytodawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak koszty notarialne zostały wyłączone z definicji całkowitych kosztów kredytu, 
opłaty za włączenie dokumentów od akt powinny być jednozancznie wyłączone, gdyż nie są 
one opłatami bankowymi, a ponadto ich wysokość nie jest znana kredytodawcy w czasie 
zawierania umowy o kredyt. Jesli ponadto składki ubezpieczeniowe mają zasadniczo być ujęte 
w rzeczywistej stopie oprocentowania, zobowiązanie to powinno zostać ogarniczone do tych 
kosztów, których wysokość jest znana kredytodawcy.

Poprawka 142
Damien Abad

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) „rzeczywista roczna stopa 
oprocentowania” oznacza całkowity koszt 
kredytu ponoszony przez konsumenta, 
wyrażony jako wartość procentowa 
całkowitej kwoty kredytu w stosunku 
rocznym, w odpowiednich przypadkach 
wraz z kosztami, o których mowa w art. 12 
ust. 2;

m) „rzeczywista roczna stopa 
oprocentowania” oznacza całość opłat 
pobieranych przez kredytobiorcę na jego 
korzyść w celu zawarcia i realizacji 
umowy o kredyt;

Or. fr

Poprawka 143
Kurt Lechner
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera n a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(n a) „stała stopa oprocentowania” 
oznacza tę samą stałą stopę 
oprocentowania przez cały okres 
obowiązywania umowy kredytowej lub 
przez jego część.

Or. de

Poprawka 144
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „ocena zdolności kredytowej” oznacza 
oszacowanie zdolności konsumenta do 
spłaty zaciągniętych zobowiązań;

o) „ocena zdolności kredytowej” oznacza 
oszacowanie zdolności konsumenta do 
spłaty zaciągniętych zobowiązań w 
oparciu o obiektywne informacje 
odnoszące się do jego lub jej 
indywidualnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 145
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „ocena zdolności kredytowej” oznacza 
oszacowanie zdolności konsumenta do 
spłaty zaciągniętych zobowiązań;

o) „ocena zdolności kredytowej” oznacza 
oszacowanie wszystkich istotnych 
czynników znanych kredytodawcy w 
czasie ubiegania się o kredyt, by określić, 
czy konsument będzie w stanie spłacić 
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kredyt.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja oceny zdolności kredytowej musi odzwierciedlać, że na ocenę zdolności kredytowej 
potencjalnego konsumenta siłą rzeczy składa się nie tylko ocena zdolności konsumenta do 
spłacenia kredytu ze swoich dochodow, ale również inne istotne czynniki, z których jednym 
jesy istnienie zabezpieczenia, które udziela bezpieczeństwa oraz solidności systemowi, co z 
kolei sprawia, że kredyt hipoteczny jest wiarygodnym, tanim sposobem udzielenia środków na 
mieszkanie.

Poprawka 146
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „ocena zdolności kredytowej” oznacza 
oszacowanie zdolności konsumenta do 
spłaty zaciągniętych zobowiązań;

o) „ocena zdolności kredytowej” oznacza 
oszacowanie wszystkich istotnych 
czynników znanych kredytodawcy w 
czasie ubiegania się o kredyt, by określić, 
czy konsument będzie w stanie spłacić 
kredyt.

Or. en

Poprawka 147
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera r a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ra) „rzeczoznawca” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, która w ramach 
wykonywanej działalności handlowej, 
gospodarczej lub zawodowej dokonuje 
wyceny nieruchomości mieszkaniowej lub 
gruntu, na którym znajduje się lub może 
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się znajdować taka nieruchomość 
mieszkaniowa.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja rzeczoznawcy jako osoby fizycznej lub prawnej poprawnie odzwierciedla sytuację 
ogólnoeuropejską.

Poprawka 148
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwe organy upoważnione do 
zapewnienia wykonania niniejszej 
dyrektywy oraz dopilnowują, aby organom 
tym przyznano wszelkie uprawnienia 
niezbędne do wykonywania ich 
obowiązków.

Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwe organy upoważnione do 
zapewnienia wykonania niniejszej 
dyrektywy oraz wprowadzenia w życie 
wszystkich jej przepisów w interesie rynku 
oraz wszystkich jego uczestników.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
organom tym przyznano wystarczające 
zasoby oraz wszelkie uprawnienia do 
prowadzenia dochodzeń i nakładania 
sankcji niezbędne do wykonywania ich 
obowiązków, w tym uprawnienia do 
dostępu do wszelkich siedzib oraz 
istotnych dokumentów.

Właściwe organy przeprowadzają, w 
stosownych przypadkach, m.in analizy na 
zasadzie „tajemniczy klient”, by sprawdzić 
właściwe wdrożenie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 149
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwe organy upoważnione do 
zapewnienia wykonania niniejszej 
dyrektywy oraz dopilnowują, aby organom 
tym przyznano wszelkie uprawnienia 
niezbędne do wykonywania ich 
obowiązków.

Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwe organy upoważnione do 
zapewnienia wykonania niniejszej 
dyrektywy oraz wprowadzenia w życie 
wszystkich jej przepisów w interesie rynku 
oraz wszystkich jego uczestników.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
organom tym przyznano wystarczające 
zasoby oraz wszelkie uprawnienia do 
prowadzenia dochodzeń i nakładania 
sankcji, niezbędne do wykonywania ich 
obowiązków.

Państwa członkowskie umożliwiają 
organom prowadzącym dochodzenie wstęp 
do wszystkich swych siedzib, wgląd do 
powiadomienia o kredytach hipotecznych, 
akruszy ESIS, ksiąg, faktur oraz 
wszelkich innych dokumentów roboczych, 
uzyskanie lub otrzymanie kopii tych 
dokumentów w każdej formie i na 
wszelikich nośnikach oraz gromadzenie 
informacji i dowodów za pośrednictwem 
wezwań do sądu lub in situ.
W przypadku prowadzenia działalności w 
przyjmującym państwie członkowskim 
nadzór nad bieżącą dzialalnością 
kredytodawców lub pośredników 
kredytowych sprawuje uprawniony organ 
w przyjmującym państiwe członkowskim. 
Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego zobowiązany jest do 
przekazania właściwym organom 
przyjmującego państwa członkowskiego 
wszelkich istotnych informacji. 
Uprawnione ograny przyjmującego 
państwa członkowskiego uprawnione są 
do interweniowania w przypadku 
niedopełnienia przez pośredników 
kredytowych zadań i obowiązków 
określonych w niniejszej dyrektywie.  
Ponadto uprawnionym organom 
przyjmującego państwa członkowskiego 
udziela się prawa do odmawiania 
udzielania zezwoleń.
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Or. en

Uzasadnienie

Uprawnione ograny powinny dysponować koniecznymi uprawnieniami, by móc działać w 
imieniu konsumentów.

Poprawka 150
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku działalności prowadzonej w 
przyjmującym państwie członkowskim 
nadzór nad bieżącą dzialalnością 
kredytodawców lub pośredników 
kredytowych sprawuje uprawniony organ 
w przyjmującym państiwe członkowskim. 
Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego zobowiązany jest 
przekazać właściwym organom 
przyjmującego państwa członkowskiego 
wszelkie istotne informacje. Uprawnione 
ograny przyjmującego państwa 
członkowskiego uprawnione są do 
interweniowania w przypadku 
niedopełnienia przez pośredników 
kredytowych zadań i obowiązków 
określonych w niniejszej dyrektywie. 
Ponadto uprawnionym organom 
przyjmującego państwa członkowskiego 
udziela się prawa do odmawiania 
udzielania zezwoleń.

Or. en

Poprawka 151
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
organ wyznaczony jako właściwy organ do 
zapewnienia wykonania art. 18, 19, 20 i 21 
niniejszej dyrektywy był jednym z 
właściwych organów ujętych w art. 4 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 w 
sprawie ustanowienia Europejskiego 
Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Bankowego).

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
organ wyznaczony jako właściwy organ do 
zapewnienia wykonania art. 18, 19, 20, 21,
22 i 23 niniejszej dyrektywy był jednym z 
właściwych organów ujętych w art. 4 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 w 
sprawie ustanowienia Europejskiego 
Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Bankowego).

Or. en

Poprawka 152
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
organ wyznaczony jako właściwy organ do 
zapewnienia wykonania art. 18, 19, 20 i 21 
niniejszej dyrektywy był jednym z 
właściwych organów ujętych w art. 4 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 w 
sprawie ustanowienia Europejskiego 
Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Bankowego).

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
organ wyznaczony jako właściwy organ do 
zapewnienia wykonania art. 18, 19, 20, 21, 
22 i 23 niniejszej dyrektywy był jednym z 
właściwych organów ujętych w art. 4 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 w 
sprawie ustanowienia Europejskiego 
Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Bankowego).

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu wyłączać uprawnionych organów z obowiązku wdrożenia art. 22 i 23 
odnoszących się do swobody prowadzenia działalności przez pośredników kredytowych i 
nadzoru instytucji niekredytowych.

Poprawka 153
Ashley Fox
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku prowadzenia działalności w 
przyjmującym państwie członkowskim 
nadzór nad bieżącą dzialalnością 
kredytodawców lub pośredników 
kredytowych sprawuje uprawniony organ 
w przyjmującym państiwe członkowskim. 
Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego zobowiązanyjest 
przekazywać właściwym organom 
przyjmującego państwa członkowskiego 
wszelkie istotne informacje. Uprawnione 
ograny przyjmującego państwa 
członkowskiego uprawnione są do 
interweniowania w przypadku 
niedopełnienia przez pośredników 
kredytowych zadań i obowiązków 
określonych w niniejszej dyrektywie.  
Ponadto uprawnionym organom 
przyjmującego państwa członkowskiego 
udziela się prawa do odmawiania 
udzielania zezwoleń.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania wysokiego poziomu ochrony konsumentów krajowe organu regulacyjne 
powinny móc utrzymywać wymogi dotyczące działalności i sprawozdawczości pośredników 
prowadzących swą działalność w obrębie ich jurysykcji.

Poprawka 154
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

0 2 a. W przypadku świadczenia usług przez 
pośrednika lub pośredników kredytowych 
w państwie członkowskim niebędącym 
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jego/ich rodzimym państwiem 
członkowskim nadzór nad bieżącą 
działalnością pośrednika lub pośredników 
kredytowych sprawuje uprawniony organ 
przyjmującego państwa członkowskiego.
Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego zobowiązany jest 
przekazywać właściwym organom 
przyjmującego państwa członkowskiego 
wszelkie istotne informacje, o jakie te 
organy wnoszą.
Uprawnione ograny przyjmującego 
państwa członkowskiego uprawnione są 
do interweniowania, w tym do 
odmówienia prawa do świadczenia usług 
w przyjmującym państwie członkowskim, 
w przypadku niedopełnienia przez 
pośredników kredytowych wymogów 
zawodowych oraz innych zadań i 
obowiązków określonych w niniejszej 
dyrektywie lub wymaganych innymi
przepisami od pośrednika lub 
pośredników kredytowych prowadzących 
działalność w tym państwie członkowskim.
Uprawniony organ przyjmującego 
państwa członkowskiego powiadamia 
uprawniony organ rodzimego państwa 
członkowskiego, inne uprawnione organy 
państw członkowskich UE oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o 
wszekich działaniach podjętych przeciwko 
kredytodawcy lub pośrednikom 
kredytowym w takich okolicznościach 
oraz o przyczynach tych działań.

Or. en

Poprawka 155
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
środki, które będą ułatwiać i propagować 
wiedzę konsumentów w zakresie 
odpowiedzialnego zaciągania pożyczek i 
zarządzania długiem, zwłaszcza w 
odniesieniu do umów o kredyt.
2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
informacje były dostępne dla wszystkich 
użytkowników, tak by nie dopuścić do 
sytuacji, w której ich brak w sposób 
wyjątkowy narazi konsumenta, i 
zapewniają w szczególności ochronę 
konsumentom, których warunki stawiają 
ich w szczególnie niekorzystnej sytuacji 
przy zawieraniu umów o kredyt związany z 
nieruchomościami mieszkalnymi.

Or. es

Poprawka 156
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przy udzielaniu, pośredniczeniu w 
udzielaniu lub reklamowaniu kredytu, a w 
stosownych przypadkach przy świadczeniu 
usług dodatkowych na rzecz konsumentów, 
kredytodawca lub pośrednik kredytowy 
działał uczciwie, sprawiedliwie i 
profesjonalnie zgodnie z najlepszym 
interesem konsumenta.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przy udzielaniu, pośredniczeniu w 
udzielaniu lub reklamowaniu kredytu, a w 
stosownych przypadkach przy świadczeniu 
usług dodatkowych na rzecz konsumentów, 
kredytodawca lub pośrednik kredytowy 
działał uczciwie, sprawiedliwie i 
profesjonalnie zgodnie z najlepszym 
interesem konsumenta.

Państwa członkowskie zapewniają, że w 
przypadku niestosowania się do wymogów 
określonych w akapicie 1, istnieją przepisy 
umożliwiające obowiązkowe dostosowanie 
umowy o kredyt w interesie konsumenta, 
którego ona dotyczy, i bez obarczania go 
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opłatą za nie lub, wedle uznania 
konsumenta, możliwości wycofania się z 
umowy w sposób, który nie przynosi mu 
żadnego uszczerbku.

Or. en

Poprawka 157
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przy udzielaniu, pośredniczeniu w 
udzielaniu lub reklamowaniu kredytu, a w 
stosownych przypadkach przy świadczeniu 
usług dodatkowych na rzecz 
konsumentów, kredytodawca lub 
pośrednik kredytowy działał uczciwie, 
sprawiedliwie i profesjonalnie zgodnie z 
najlepszym interesem konsumenta.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przy udzielaniu, pośredniczeniu w 
udzielaniu lub reklamowaniu kredytu, 
kredytodawca lub pośrednik kredytowy 
działał uczciwie, sprawiedliwie i 
profesjonalnie.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe usługi w rozumieniu niniejszej dyrektywy, jak ubezpieczenie, są już uregulowane 
w innych aktach i dlatego powinna obowiązywać zasada lex specialis. Interesy można 
skorelować, w związku  z tym nie jest celowe powoływanie się na najlepszy interes 
konsumenta.

Poprawka 158
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
sposób wynagradzania swojego personelu i 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
sposób wynagradzania swojego personelu i 
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odnośnych pośredników kredytowych 
przez kredytodawców oraz sposób 
wynagradzania swojego personelu przez 
pośredników kredytowych nie naruszał 
obowiązku działania zgodnie najlepszym 
interesem konsumenta, o którym mowa w 
ust. 1.

odnośnych pośredników kredytowych 
przez kredytodawców oraz sposób 
wynagradzania swojego personelu przez 
pośredników kredytowych nie naruszał 
obowiązku działania zgodnie najlepszym 
interesem konsumenta, o którym mowa w 
ust. 1.

Produkt nie wpływa na wysokość 
wynagrodzenia. W szczególności w 
żadnych okolicznościach personelowi ani 
pośrednikowi kredytowemu nie wypłaca 
się honorarium ani prowizji w zależności 
od wysokości lub rodzaju produktu 
kredytowego zakupionego przez 
konsumenta. 
W przypadku dostosowania umów o 
kredyt nie przewiduje się żadnego 
wynagrodzenia za nowe umowy, chyba że 
udowodniono, że dostosowanie istniejącej 
umowy nie rozwiązało problemu.
Zakazuje się wszelkich rzeczowych zachęt 
dla przedstawicieli kredytowych.
Wynagrodzenie uwzględnia wysokość 
nieuiszczonych należności.

Or. en

Poprawka 159
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) personel kredytodawców i pośredników 
kredytowych posiadał odpowiedni poziom 
wiedzy i kompetencji w zakresie 
oferowania umów kredytowych i 
udzielania kredytów w rozumieniu art. 2, 
lub w zakresie działalności pośrednictwa 
kredytowego określonej w art. 3 lit. e). 
Jeśli zawarcie umowy o kredyt obejmuje 
powiązane usługi dodatkowe, w 

skreślona
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szczególności usługi ubezpieczeniowe lub 
inwestycyjne, personel ten musi posiadać 
również odpowiednią wiedzę i 
kompetencje w zakresie tych usług 
dodatkowych, tak aby spełniać wymogi 
określone w art. 19 dyrektywy 
2004/39/WE oraz w art. 4 dyrektywy 
2002/92/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Aby chronić konsumentów, wystarczy uregulować wymogi co do uprawnień administracji, 
która następnie będzie odpowiedzialna za to, by pracowniy wykonywali swoje zadania.  Takie 
rozwiązanie odpowiada prawodawstwu Unii. Regulowanie minimalnych wymogów w zakresie 
uprawnień pracowników jest nadmiernym środkiem.

Poprawka 160
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) personel kredytodawców i pośredników 
kredytowych posiadał odpowiedni poziom 
wiedzy i kompetencji w zakresie 
oferowania umów kredytowych i 
udzielania kredytów w rozumieniu art. 2, 
lub w zakresie działalności pośrednictwa 
kredytowego określonej w art. 3 lit. e). 
Jeśli zawarcie umowy o kredyt obejmuje 
powiązane usługi dodatkowe, w 
szczególności usługi ubezpieczeniowe lub 
inwestycyjne, personel ten musi posiadać 
również odpowiednią wiedzę i 
kompetencje w zakresie tych usług 
dodatkowych, tak aby spełniać wymogi 
określone w art. 19 dyrektywy 
2004/39/WE oraz w art. 4 dyrektywy 
2002/92/WE;

a) pośrednicy kredytowi i personel 
kredytodawców posiadali odpowiedni 
poziom wiedzy i kompetencji w zakresie 
oferowania umów kredytowych i 
udzielania kredytów w rozumieniu art. 2, 
lub w zakresie działalności pośrednictwa 
kredytowego określonej w art. 3 lit. e). 
Jeśli zawarcie umowy o kredyt obejmuje 
powiązane usługi dodatkowe, w 
szczególności usługi ubezpieczeniowe lub 
inwestycyjne, personel ten musi posiadać 
również odpowiednią wiedzę i 
kompetencje w zakresie tych usług 
dodatkowych, tak aby spełniać wymogi 
określone w art. 19 dyrektywy 
2004/39/WE oraz w art. 4 dyrektywy 
2002/92/WE;

Or. en
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Poprawka 161
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) personel kredytodawców i pośredników 
kredytowych posiadał odpowiedni poziom 
wiedzy i kompetencji w zakresie 
oferowania umów kredytowych i 
udzielania kredytów w rozumieniu art. 2, 
lub w zakresie działalności pośrednictwa 
kredytowego określonej w art. 3 lit. e). 
Jeśli zawarcie umowy o kredyt obejmuje 
powiązane usługi dodatkowe, w 
szczególności usługi ubezpieczeniowe lub 
inwestycyjne, personel ten musi posiadać 
również odpowiednią wiedzę i 
kompetencje w zakresie tych usług 
dodatkowych, tak aby spełniać wymogi 
określone w art. 19 dyrektywy 
2004/39/WE oraz w art. 4 dyrektywy 
2002/92/WE;

a) pośrednicy kredytowi i personel 
kredytodawców, którzy bezpośrednio 
stykają się z konsumentami, posiadali
odpowiedni poziom wiedzy i kompetencji 
w zakresie oferowania umów kredytowych 
i udzielania kredytów w rozumieniu art. 2, 
lub w zakresie działalności pośrednictwa 
kredytowego określonej w art. 3 lit. e). 
Jeśli zawarcie umowy o kredyt obejmuje 
powiązane usługi dodatkowe, w 
szczególności usługi ubezpieczeniowe lub 
inwestycyjne, personel ten musi posiadać 
również odpowiednią wiedzę i 
kompetencje w zakresie tych usług 
dodatkowych, jak określono w mającym 
zastosowanie do tych konkretnych usług 
ustawodawstwie krajowym;

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest wskazane wymaganie wyłącznie zgodności z częścią instrumentu prawnego, na 
przykład, jeśli kredytodawcy/pośrednicy kredytowi, poza świadczeniem usług związanych z 
hipoteką, świadczą również usługi, które podlegają pośrednictwu ubezpieczeniowemu, 
powinni oni podlegać przepisom dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego jako 
takiej.

Poprawka 162
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoby fizyczne zatrudnione w zarządzie 
kredytodawców i pośredników 
kredytowych, które są odpowiedzialne za 
pośrednictwo, doradztwo lub zatwierdzenie 
umowy kredytowej lub uczestniczące w 
tych czynnościach, posiadały odpowiednią 
wiedzę i kompetencje w zakresie umów o 
kredyt;

b) osoby fizyczne zatrudnione w zarządzie 
kredytodawców i pośredników 
kredytowych, które są odpowiedzialne za 
pośrednictwo, doradztwo lub zatwierdzenie 
umowy kredytowej lub uczestniczące w 
tych czynnościach, posiadały odpowiednią 
wiedzę i kompetencje w zakresie umów o 
kredyt;

Osoby takie podlegają zalecanemu 
ciągłemu rozwojowi zawodowemu, aby 
uprawomocnić swoją wiedze i 
kompetencje.

Or. en

Poprawka 163
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoby fizyczne zatrudnione w zarządzie 
kredytodawców i pośredników 
kredytowych, które są odpowiedzialne za 
pośrednictwo, doradztwo lub 
zatwierdzenie umowy kredytowej lub 
uczestniczące w tych czynnościach, 
posiadały odpowiednią wiedzę i 
kompetencje w zakresie umów o kredyt;

b) osoby fizyczne zatrudnione w zarządzie 
kredytodawców i pośredników 
kredytowych, które są odpowiedzialne za 
pośrednictwo lub doradztwo dotyczące 
umów kredytowych lub uczestniczące w 
tych czynnościach, posiadały odpowiednią 
wiedzę i doświadczenie w zakresie umów 
o kredyt; Administracja pośredników 
kredytowych zapewnia, że pracownicy 
posiadają właściwą wiedzę i kompetencje, 
by wypełniać swe zadania.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest uwzględnienie, iż większość kredytodawców to instytucje kredytowe, które oferuja 
szeroki wachlarz usług finansowych. Byłoby zatem problematyczne regulowanie wymogów 
dotyczących kompetencji administracji instytucji kredytowych jedynie w świetle jednego 
produktu - kredytu hipotecznego. Uregulowanie wymogów dotyczących kompetencji powinno 
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odnosić się wyłącznie do administracji pośredników kredytowych.

Poprawka 164
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kredytodawcy i pośrednicy kredytowi 
byli monitorowani, aby umożliwić 
sprawdzanie, czy stale spełnione są 
wymogi, o których mowa w ust. 1 lit. a) i 
b).

c) kredytodawcy i pośrednicy kredytowi 
byli nadzorowani przez uprawniony 
organ, aby umożliwić sprawdzanie, czy 
stale spełnione są wymogi, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) i b).

Or. en

Poprawka 165
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. państwa członkowskie zapewniają 
określenie w ust. 1 minimalnych 
wymogów dotyczących kompetencji  
zgodnie z zasadami zawartymi w 
załączniku IIa.

Or. en

Poprawka 166
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisji przyznaje się uprawnienia, 
zgodnie z art. 26 i z zastrzeżeniem 
warunków zawartych w art. 27 i 28, do 
sprecyzowania wymogów zawartych w ust. 
1 i 2 niniejszego artykułu, w szczególności 
niezbędnych wymogów dotyczących 
odpowiedniej wiedzy i kompetencji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Stosunek uprawnień należących do rodzimego państwa członkowskiego zgodnie z ust. 3 oraz 
do Komisji zgodnie z ust. 4 jest niejasny. Do rodzimego państwa członkowskiego powinno 
należeć szczegółowe określenie wymogów dotyczących kompetencji.

Poprawka 167
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisji przyznaje się uprawnienia, 
zgodnie z art. 26 i z zastrzeżeniem 
warunków zawartych w art. 27 i 28, do 
sprecyzowania wymogów zawartych w ust. 
1 i 2 niniejszego artykułu, w szczególności 
niezbędnych wymogów dotyczących 
odpowiedniej wiedzy i kompetencji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Takie podejście może prowadzić do niepewności prawnej i braku przejrzystości. To państwa 
członkowskie powinny określać konieczne wymogi dotyczące odpowiedniej wiedzy i 
kompetencji.

Poprawka 168
Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8
Standardowe informacje podawane w 
reklamie

skreślony

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, by wszelkie reklamy umów o 
kredyt, o których mowa w art. 2, podające 
stopę oprocentowania lub inne dane 
liczbowe odnoszące się do kosztu kredytu 
ponoszonego przez konsumenta, zawierały 
standardowe informacje określone w 
niniejszym artykule.
2. Standardowe informacje określają 
w sposób jasny, zwięzły i widoczny na 
podstawie reprezentatywnego przykładu:
a) nazwę kredytodawcy lub w 
stosownych przypadkach pośrednika 
kredytowego;
b) że reklamowany produkt jest 
umową o kredyt i, w stosownych 
przypadkach, zabezpieczony jest albo 
hipoteką lub innym porównywalnym 
zabezpieczeniem na nieruchomości 
mieszkalnej powszechnie stosowanym w 
państwie członkowskim, albo prawem 
związanym z nieruchomością mieszkalną;
c) stopę oprocentowania kredytu, ze 
wskazaniem, czy jest to stopa stała, 
zmienna, czy też stanowiąca połączenie 
obu rodzajów stopy oprocentowania, wraz 
ze szczegółami dotyczącymi wszelkich 
opłat uwzględnionych w całkowitym 
koszcie kredytu ponoszonym przez 
konsumenta;
d) całkowitą kwotę kredytu;
e) rzeczywistą roczną stopę 
oprocentowania;
(f) okres obowiązywania umowy o 
kredyt;
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g) wysokość rat;
h) całkowitą kwotę do zapłaty przez 
konsumenta;
i) w stosownych przypadkach 
ostrzeżenie dotyczące ryzyka utraty 
nieruchomości w przypadku 
niewywiązywania się ze zobowiązań 
wynikających z umowy o kredyt, jeśli 
kredyt zabezpieczony jest hipoteką lub 
innym porównywalnym zabezpieczeniem 
na nieruchomości mieszkalnej 
powszechnie stosowanym w państwie 
członkowskim albo prawem związanym 
z nieruchomością mieszkalną.
Standardowe informacje są wyraźnie 
czytelne lub wyraźnie słyszalne, w 
zależności od nośnika lub medium 
wykorzystanego do reklamy i marketingu.
3. Jeśli do uzyskania kredytu lub do 
uzyskania go na oferowanych warunkach 
niezbędne jest zawarcie umowy dotyczącej 
usługi dodatkowej związanej z umową o 
kredyt, w szczególności umowy 
ubezpieczenia, a kosztu takiej usługi nie 
można z góry określić, informację 
o obowiązku zawarcia takiej umowy 
również podaje się w sposób jasny, zwięzły 
i widoczny wraz z rzeczywistą roczną stopą 
oprocentowania.
4. Komisji przyznaje się uprawnienia, 
zgodnie z art. 26 i z zastrzeżeniem 
warunków zawartych w art. 27 i 28, do 
dalszego sprecyzowania wykazu pozycji 
zawierających standardowe informacje 
podawane w reklamie.
W szczególności Komisja w momencie 
przyjmowania takich aktów delegowanych 
zmienia w razie konieczności wykaz 
pozycji zawierających standardowe 
informacje określony w ust. 2 lit. a)-i) 
niniejszego artykułu.
5. Niniejszy artykuł stosuje się bez 
uszczerbku dla dyrektywy 2005/29/WE.
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Or. en

Poprawka 169
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) że reklamowany produkt jest umową o 
kredyt i, w stosownych przypadkach, 
zabezpieczony jest albo hipoteką lub 
innym porównywalnym zabezpieczeniem 
na nieruchomości mieszkalnej 
powszechnie stosowanym w państwie 
członkowskim, albo prawem związanym 
z nieruchomością mieszkalną;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Mortgages are generally not sold directly on the basis of an advert. Market research shows 
that consumers retain very little information from mortgage advertising, so it is more effective 
to focus on a few key principles.

Poprawka 170
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) stopę oprocentowania kredytu, ze 
wskazaniem, czy jest to stopa stała, 
zmienna, czy też stanowiąca połączenie 
obu rodzajów stopy oprocentowania, wraz 
ze szczegółami dotyczącymi wszelkich 
opłat uwzględnionych w całkowitym 
koszcie kredytu ponoszonym przez 
konsumenta;

c) stopę oprocentowania kredytu, ze 
wskazaniem, czy jest to stopa stała, 
zmienna, czy też stanowiąca połączenie 
obu rodzajów stopy oprocentowania, wraz 
ze szczegółami dotyczącymi wszelkich 
opłat uwzględnionych w całkowitym 
koszcie kredytu ponoszonym przez 
konsumenta; rzeczywista stopa 
oprocentowania powinna być 
umieszczona na co najmniej tak 
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widocznym miejscu w materiałach 
reklamowych co wszystkie inne dane 
liczbowe;

Or. en

Poprawka 171
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) całkowitą kwotę kredytu; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Kredyty hipoteczne zwykle nie są sprzedawane bezpośrednio w oparciu o reklamę. Badanie 
rynkowe pokazuje, że konsumenci zapamiętują bardzo mało informacji z materiałów 
reklamujących kredyty hipoteczne, więc skuteczniejsze jest skoncentrowanie się na paru 
kluczowych zasadach.

Poprawka 172
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w stosownych przypadkach ostrzeżenie 
dotyczące ryzyka utraty nieruchomości w 
przypadku niewywiązywania się ze 
zobowiązań wynikających z umowy o 
kredyt, jeśli kredyt zabezpieczony jest 
hipoteką lub innym porównywalnym 
zabezpieczeniem na nieruchomości 
mieszkalnej powszechnie stosowanym 
w państwie członkowskim albo prawem 
związanym z nieruchomością mieszkalną.

skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

W systemach prawnych niektórych państw członkowskich tego rodzaju ostrzeżenie mogłoby 
być uznane za mylące, ponieważ ryzyko utraty przez kogoś nieruchomości nie odnosi się 
wyłącznie do kredytów zabezpieczonych hipoteką. W kazdym bądź razie jest to przesadny 
wymóg odnośnie do etapu reklamy.

Poprawka 173
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Standardowe informacje są wyraźnie 
czytelne lub wyraźnie słyszalne, w 
zależności od nośnika lub medium 
wykorzystanego do reklamy i marketingu.

Standardowe informacje są wyraźnie 
czytelne lub wyraźnie słyszalne, w 
zależności od nośnika lub medium 
wykorzystanego do reklamy i marketingu.

Wszelkie informacje udzielane za 
pośrednictwem materiałów reklamowych 
muszą być zgodne z przedstawiony 
wzorcem.
Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
dla określenia takiego wzorca.

Or. en

Poprawka 174
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Standardowe informacje są wyraźnie 
czytelne lub wyraźnie słyszalne, w 
zależności od nośnika lub medium 
wykorzystanego do reklamy i marketingu.

Standardowe informacje są wyraźnie 
czytelne lub wyraźnie słyszalne, w 
zależności od nośnika lub medium 
wykorzystanego do reklamy i marketingu. 
Takich standardowych informacji nie 
zapisuje się małym drukiem, ale we 
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wszystkich dokumentach umieszcza się w 
widocznym miejscu.

Or. en

Poprawka 175
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli do uzyskania kredytu lub do 
uzyskania go na oferowanych warunkach 
niezbędne jest zawarcie umowy dotyczącej
usługi dodatkowej związanej z umową o 
kredyt, w szczególności umowy 
ubezpieczenia, a kosztu takiej usługi nie 
można z góry określić, informację 
o obowiązku zawarcia takiej umowy 
również podaje się w sposób jasny, zwięzły 
i widoczny wraz z rzeczywistą roczną 
stopą oprocentowania.

3. Jeśli w przypadku usługi dodatkowej 
związanej z umową o kredyt, 
w szczególności umowy ubezpieczenia, 
kosztu takiej usługi nie można z góry 
określić, informację o obowiązku zawarcia 
takiej umowy również podaje się w sposób 
jasny, zwięzły i widoczny, zaś jej koszt 
ujmuje się w rzeczywistej rocznej stopie
oprocentowania w oparciu o koszt 
podobnego produktu oferowanego przez 
kredytodawcę lub innego dostawcę.

Or. en

Poprawka 176
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisji przyznaje się uprawnienia, 
zgodnie z art. 26 i z zastrzeżeniem 
warunków zawartych w art. 27 i 28, do 
dalszego sprecyzowania wykazu pozycji 
zawierających standardowe informacje 
podawane w reklamie.

skreślony

W szczególności Komisja w momencie 
przyjmowania takich aktów delegowanych 
zmienia w razie konieczności wykaz 
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pozycji zawierających standardowe 
informacje określony w ust. 2 lit. a)-i) 
niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Wymagania dotyczące informacji sa niemalże indentyczne z wymogami przewidzianymi w 
dyrektywie w sprawie kredytu konsumenckiego. Nie ma potrzeby uściślania tych wymogów.

Poprawka 177
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8
Nieuczciwe praktyki handlowe
1. Konsument ma zawsze prawo do 
nabywania dodatkowych produktów od 
alterantywnych dostawców.
2. Nie uzależnia się stopy oprocentowania 
od ciągłego dostarczania usług 
dodatkowych przez określonego dostawcę, 
chyba że usługa dodatkowa stanowi 
integralną część produktu kredytowego i 
konsument czerpie z tego obiektywną 
koszyść.
3. Państwa członkowskie podejmują 
środki zakazujące kredytów w obcych 
walutach, chyba że konsument otrzymuje 
wynagrodzenie w tej walucie.
4. Każde państwo członkowskie podejmuje 
działania zakazujące proponowania 
promocyjnych stawek kredytu (ang. teaser 
rates).

Or. en
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Poprawka 178
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8
Swoboda wyboru dostawcy usług 
dodatkowych
1. Konsument ma zawsze prawo do 
nabywania dodatkowych produktów od 
alterantywnych dostawców.
2. Nie uzależnia się stopy oprocentowania 
od ciągłego dostarczania usług 
dodatkowych przez określonego dostawcę, 
chyba że usługa dodatkowa stanowi 
integralną część produktu kredytowego i 
wynika z tego obiektywna korzyść dla 
konsumenta.

Or. en

Uzasadnienie

Byłoby nieczuciwe i sprzeczne z zasadą konkurencyjności obligowanie konsumentów do 
kupna kilku produktów i usług od tego samego dostawcy. Niektóre rynki rozwinęły systemy 
krępujących umów, by związać konsuemntów z pewnymi produktami dodatkowymi. Nawet 
jeśli w chwili zawierania umowy konsument w pełni korzysta z umowy, po upływie paru lat 
może się okazać, że tak już nie jest. Powiązanie między tymi różnymi typami umów 
uniemożliwia konsumentowi skorzystanie z możliwości, jakie istanieją na rynku.

Poprawka 179
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
informacje ogólne o umowach o kredyt 
były udostępniane przez kredytodawców
lub w stosownych przypadkach przez 

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
informacje ogólne o umowach o kredyt 
były udostępniane przez kredytodawców i 
udzielana konsumentom w przypadku 
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pośredników kredytowych w każdym 
momencie na trwałym nośniku lub w 
postaci elektronicznej.

bezpośrednich sprzedaży przez 
kredytodawcę lub za pośrednictem
pośrednika kredytowego w każdym 
momencie na trwałym nośniku i/lub na 
żądanie w postaci elektronicznej

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, kto jest odpowiedzialny za sporzadzenie tego dokumentu. Pośrednicy 
niekoniecznie mają dostęp do wszystkich ogłoszonych informacji. Dlatego do 
odpowiedzialności kredytodawcy powinno należeć dostarczenie tej informacji pośrednikowi 
lub - jesli kredytodawca dystrybuuje produkty bezpośrednio - bezpośrednio konsumentowi.

Poprawka 180
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
informacje ogólne o umowach o kredyt 
były udostępniane przez kredytodawców 
lub w stosownych przypadkach przez 
pośredników kredytowych w każdym 
momencie na trwałym nośniku lub w 
postaci elektronicznej.

Państwa członkowskie dopilnowują, by
dostępne i zrozumiałe informacje ogólne o 
umowach o kredyt były udostępniane przez 
kredytodawców lub w stosownych 
przypadkach przez pośredników 
kredytowych w każdym momencie na 
trwałym nośniku lub w postaci 
elektronicznej.

Or. es

Poprawka 181
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje ogólne obejmują co najmniej
następujące elementy:

Informacje ogólne obejmują następujące 
elementy:
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Or. en

Uzasadnienie

Maksymalna harmonizacja zapewniłaby ten sam poziom ochrony konsumentów w całej UE.

Poprawka 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) formy zabezpieczenia; c) formy zabezpieczenia, w tym możliwość 
dodatkowego zabezpieczenie ulokowanego 
w innym państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 183
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) orientacyjny przykład całkowitego 
kosztu kredytu ponoszonego przez 
konsumenta i rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania;

g) reprezentatywny przykład całkowitego 
kosztu kredytu ponoszonego przez 
konsumenta i rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania;

Or. en

Poprawka 184
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi – litera i)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) wskazanie, czy istnieje możliwość 
przedterminowej spłaty i w stosownych 
przypadkach opis warunków związanych z 
przedterminową spłatą;

i) opis warunków związanych z 
przedterminową spłatą;

Or. en

Poprawka 185
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) wskazanie, czy konieczna jest wycena 
nieruchomości, a jeśli tak, kto ma ją 
przeprowadzić;

j) konsekwencje sprawozdania z wyceny
nieruchomości dla konsumenta, w tym, kto 
ma ją przeprowadzić, oraz wszelkie koszty 
;

Or. en

Uzasadnienie

Usuwając pozwalający na szeroką interpetację zapis „wskazanie, czy konieczna jest wycena 
nieruchomości”nowy tekst zakłada wycenę w przypadku każdej umowy o kredyt związany z 
nieruchomością.

Poprawka 186
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j a) w stosownych przypadkach ostrzeżenie 
dotyczące ryzyka utraty nieruchomości w 
przypadku niewywiązywania się z 
zobowiązań wynikających z umowy o 
kredyt, jeśli kredyt zabezpieczony jest 
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hipoteką lub innym porównywalnym 
zabezpieczeniem na nieruchomości 
mieszkalnej powszechnie stosowanym
w państwie członkowskim albo prawem 
związanym z nieruchomością mieszkalną.

Or. es

Poprawka 187
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) szczegółowe wskazówki, jak otrzymać 
informacje o ulgach podatkowych z tytułu 
odsetek od kredytu lub o innych dotacjach 
publicznych.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Konsument nie powinnien opierać swej decyzji co do zawarcia umowy o kredyt na uldze 
podatkowej. Zresztą ogolnie wiadomo, że informację o ulgach podatkowych można uzyskać 
od organów podatkowych.

Poprawka 188
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(k) szczegółowe wskazówki, jak otrzymać 
informacje o ulgach podatkowych z tytułu 
odsetek od kredytu lub o innych dotacjach 
publicznych.

(k) szczegółowe wskazówki, jak otrzymać 
informacje o obowiązkach i ulgach 
podatkowych z tytułu odsetek od kredytu 
lub o innych dotacjach publicznych;

Or. es
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Poprawka 189
Kurt Lechner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawca i w stosownych przypadkach 
pośrednik kredytowy bez nieuzasadnionej 
zwłoki po przekazaniu przez konsumenta 
wymaganych informacji o jego potrzebach, 
sytuacji finansowej i preferencjach zgodnie 
z art. 14, udzielił konsumentowi informacji 
dostosowanych do jego potrzeb, 
niezbędnych do porównania kredytów 
dostępnych na rynku, oceny ich 
konsekwencji i podjęcia w oparciu o 
wystarczające informacje decyzji, czy 
zawrzeć umowę o kredyt. Informacje te, 
w formie papierowej lub na innym trwałym 
nośniku, przekazuje się przy użyciu 
europejskiego znormalizowanego arkusza 
informacyjnego (ESIS) określonego w 
załączniku II.

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawca i w stosownych przypadkach 
pośrednik kredytowy bez nieuzasadnionej 
zwłoki po przekazaniu przez konsumenta 
wymaganych informacji o jego potrzebach, 
sytuacji finansowej i preferencjach zgodnie 
z art. 14, udzielił konsumentowi informacji 
dostosowanych do jego potrzeb, 
niezbędnych do porównania kredytów 
dostępnych na rynku, oceny ich 
konsekwencji i podjęcia w oparciu o 
wystarczające informacje decyzji, czy 
zawrzeć umowę o kredyt. Państwa 
członkowskie mogą uznać, że skoro w 
przepisach ustawowych lub w 
postanowieniach umownych 
konsumentowi przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy zgodnie z 
postanowieniami dyrektywy nr 
48/2008/WE, ma on możliwość sprawdzić 
warunki umowy i zrewidować swoją 
decyzję. Informacje te, w formie 
papierowej lub na innym trwałym nośniku, 
przekazuje się przy użyciu europejskiego 
znormalizowanego arkusza 
informacyjnego (ESIS) określonego w 
załączniku II.

Or. de

Poprawka 190
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawca i w stosownych przypadkach 
pośrednik kredytowy bez nieuzasadnionej 
zwłoki po przekazaniu przez konsumenta 
wymaganych informacji o jego potrzebach, 
sytuacji finansowej i preferencjach zgodnie 
z art. 14, udzielił konsumentowi informacji 
dostosowanych do jego potrzeb, 
niezbędnych do porównania kredytów 
dostępnych na rynku, oceny ich 
konsekwencji i podjęcia w oparciu o 
wystarczające informacje decyzji, czy 
zawrzeć umowę o kredyt. Informacje te, 
w formie papierowej lub na innym trwałym 
nośniku, przekazuje się przy użyciu 
europejskiego znormalizowanego arkusza 
informacyjnego (ESIS) określonego w 
załączniku II.

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawca i w stosownych przypadkach 
pośrednik kredytowy natychmiast po 
przekazaniu przez konsumenta 
wymaganych informacji o jego potrzebach, 
sytuacji finansowej i preferencjach, udzielił 
konsumentowi informacji dostosowanych 
do jego potrzeb, niezbędnych do 
porównania kredytów dostępnych na 
rynku, oceny ich konsekwencji i podjęcia 
w oparciu o wystarczające informacje 
decyzji, czy zawrzeć umowę o kredyt. 
Informacje te, w formie papierowej lub na 
innym trwałym nośniku, przekazuje się 
nieodpłatnie przy użyciu europejskiego 
znormalizowanego arkusza 
informacyjnego (ESIS) określonego w 
załączniku II.

Or. en

Poprawka 191
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawca i w stosownych przypadkach 
pośrednik kredytowy bez nieuzasadnionej 
zwłoki po przekazaniu przez konsumenta 
wymaganych informacji o jego potrzebach, 
sytuacji finansowej i preferencjach zgodnie 
z art. 14, udzielił konsumentowi informacji 
dostosowanych do jego potrzeb, 
niezbędnych do porównania kredytów 
dostępnych na rynku, oceny ich 
konsekwencji i podjęcia w oparciu o 
wystarczające informacje decyzji, czy 
zawrzeć umowę o kredyt. Informacje te, 
w formie papierowej lub na innym trwałym 

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawca i w stosownych przypadkach 
pośrednik kredytowy bez nieuzasadnionej 
zwłoki po przekazaniu przez konsumenta 
wymaganych informacji o jego potrzebach, 
sytuacji finansowej i preferencjach zgodnie 
z art. 14, udzielił konsumentowi informacji 
dostosowanych do jego potrzeb, 
niezbędnych do porównania kredytów 
dostępnych na rynku, oceny ich 
konsekwencji i podjęcia w oparciu o 
wystarczające informacje decyzji, czy 
zawrzeć umowę o kredyt. Informacje te, 
w formie papierowej lub na innym trwałym 
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nośniku, przekazuje się przy użyciu 
europejskiego znormalizowanego arkusza 
informacyjnego (ESIS) określonego w 
załączniku II.

nośniku, przekazuje się przy użyciu 
ustandaryzowanego arkusza i
nieodpłatnie. Państwa członkowskie 
korzystują z europejskiego 
znormalizowanego arkusza 
informacyjnego (ESIS) określonego w 
załączniku II, chyba że przygotowywany 
jest odpowiedniejszy krajowy arkusz 
informacyjny, zaakceptowany przez 
wszystkie zainteresowane strony, w tym 
przez przedstawicieli konsumentów, lub do 
czasu przygotowania takiego arkusza. 

Or. en

Uzasadnienie

Część państw członkowskich wprowadziła już przed-umowne arkusze informacyjne i dlatego 
powinno się zezwolic na korzystanie albo z arkusza ESIS, albo arkusza mu odpowiadającego.

Poprawka 192
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by
kredytodawca i w stosownych przypadkach 
pośrednik kredytowy bez nieuzasadnionej 
zwłoki po przekazaniu przez konsumenta 
wymaganych informacji o jego potrzebach, 
sytuacji finansowej i preferencjach zgodnie 
z art. 14, udzielił konsumentowi informacji 
dostosowanych do jego potrzeb, 
niezbędnych do porównania kredytów 
dostępnych na rynku, oceny ich 
konsekwencji i podjęcia w oparciu o 
wystarczające informacje decyzji, czy 
zawrzeć umowę o kredyt. Informacje te, 
w formie papierowej lub na innym trwałym 
nośniku, przekazuje się przy użyciu 
europejskiego znormalizowanego arkusza 
informacyjnego (ESIS) określonego w 
załączniku II.

W stosownym czasie przed związaniem się 
konsumenta umową o kredyt lub ofertą,
kredytodawca i w stosownych przypadkach 
pośrednik kredytowy – na podstawie 
warunków kredytu zaproponowanych 
przez kredytodawcę, a także otrzymanych 
od konsumenta informacji jego potrzebach, 
sytuacji finansowej i preferencjach –
udzielają konsumentowi informacji 
dostosowanych do jego potrzeb, 
niezbędnych do porównania kredytów 
dostępnych na rynku, oceny ich 
konsekwencji i podjęcia w oparciu o 
wystarczające informacje decyzji, czy 
zawrzeć umowę o kredyt. Informacje te, 
w formie papierowej lub na innym trwałym 
nośniku, przekazuje się przy użyciu 
europejskiego znormalizowanego arkusza 
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informacyjnego (ESIS) określonego w 
załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis powinien być dostsowany do dyrektwy w sprawie kredytu konsumenckiego oraz 
dyrektywy w sprawie sprzedaży usług finansowych na odległość. Dostosowanie pozwoliłoby 
równiez ograniczyc biurokrację, ponieważ kredytodawca nie byłby zobowiązany do 
dwukrotnego dawania arkusza ESIS.

Poprawka 193
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawca i w stosownych przypadkach 
pośrednik kredytowy bez nieuzasadnionej 
zwłoki po przekazaniu przez konsumenta 
wymaganych informacji o jego potrzebach, 
sytuacji finansowej i preferencjach zgodnie 
z art. 14, udzielił konsumentowi informacji 
dostosowanych do jego potrzeb, 
niezbędnych do porównania kredytów 
dostępnych na rynku, oceny ich 
konsekwencji i podjęcia w oparciu o 
wystarczające informacje decyzji, czy 
zawrzeć umowę o kredyt. Informacje te, 
w formie papierowej lub na innym trwałym 
nośniku, przekazuje się przy użyciu 
europejskiego znormalizowanego arkusza 
informacyjnego (ESIS) określonego w 
załączniku II.

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawca i w stosownych przypadkach 
pośrednik kredytowy niezwłocznie po 
przekazaniu przez konsumenta 
wymaganych informacji o jego potrzebach, 
sytuacji finansowej i preferencjach zgodnie 
z art. 14, udzielił konsumentowi informacji 
dostosowanych do jego potrzeb, 
niezbędnych do porównania kredytów 
dostępnych na rynku, oceny ich 
konsekwencji i podjęcia w oparciu o 
wystarczające informacje decyzji, czy 
zawrzeć umowę o kredyt. Informacje te, 
w formie papierowej lub na innym trwałym 
nośniku, przekazuje się nieodpłatnie przy 
użyciu europejskiego znormalizowanego 
arkusza informacyjnego (ESIS) 
określonego w załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

Arkusz ESIS powinien być dostarczany konsumentom nieodpłatnie.
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Poprawka 194
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by do 
wiążącej oferty przedstawianej 
konsumentowi dołączany był arkusz ESIS. 
W takiej sytuacji państwa członkowskie 
dopilnowują, by umowa o kredyt nie 
mogła być zawarta do momentu, aż 
konsument będzie miał wystarczająco 
dużo czasu na porównanie ofert, ocenę 
ich konsekwencji i podjęcie w oparciu o 
wystarczające informacje decyzji, czy 
przyjąć ofertę, niezależnie od sposobu 
zawarcia umowy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Prponowany przepis wprowadziłby niepewność prawną, ponieważ indywidualny 
kredytodawca nie wie, czy i kiedy konsument otrzymał oferty od innego kredytodawcy, a 
pytanie o to konsumenta byłoby niestosowne. Ponadto nie jest jasne, jakie byłyby 
konsekwencje niedopełnienia tego przepisu.

Poprawka 195
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by do 
wiążącej oferty przedstawianej 
konsumentowi dołączany był arkusz ESIS. 
W takiej sytuacji państwa członkowskie 
dopilnowują, by umowa o kredyt nie mogła 
być zawarta do momentu, aż konsument 
będzie miał wystarczająco dużo czasu na 
porównanie ofert, ocenę ich konsekwencji i 

Państwa członkowskie dopilnowują, by do
projektu umowy o kredyt dołączany był 
arkusz ESIS. Państwa członkowskie 
dopilnowują, by umowa o kredyt nie mogła 
być zawarta do momentu, aż konsument 
będzie miał wystarczająco dużo czasu na 
porównanie ofert, ocenę ich konsekwencji i 
podjęcie w oparciu o wystarczające 
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podjęcie w oparciu o wystarczające 
informacje decyzji, czy przyjąć ofertę, 
niezależnie od sposobu zawarcia umowy.

informacje decyzji, czy przyjąć ofertę, 
niezależnie od sposobu zawarcia umowy.

Or. en

Poprawka 196
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że 
arkusz ESIS obowiązuje w precyzyjnie 
wskazanym okresie wystarczającym do 
tego, by konsument zdołała porównać 
oferty dostępne na rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie okresu ważności arkusza ESIS, by pomóc konsumentom porównać 
oferty dostępne na rynku. Oczywiście arkusz ESIS jest wazny jedynie wtedy, gdy konsument 
udzielił poprawnych informacji o swojej sytuacji finansowej.

Poprawka 197
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie dodatkowe informacje, które 
kredytodawca, a w stosownych 
przypadkach pośrednik kredytowy, może 
udzielić konsumentowi, powinny być 
zawarte w osobnym dokumencie, który 
może być załączony do arkusza ESIS.

Wszelkie dodatkowe informacje, które 
kredytodawca, a w stosownych 
przypadkach pośrednik kredytowy, może 
udzielić konsumentowi, powinny być 
zawarte w osobnym dokumencie, który 
może być załączony do arkusza ESIS.

W państwach członkowskich, które 
nakładają ścisłe zasady dopasowania 
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pożyczek hipotecznych (aktywa) do 
obligacji zabezpieczonych na 
nieruchomość (zobowiązania) instytucji 
kredytowych udzielających kredytów 
hipotecznych, wskazana w arkuszu ESIS 
stopa oprocentowania może podlegać 
zmiennym warunkom rynkowym.

Or. en

Poprawka 198
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisji przyznaje się uprawnienia, 
zgodnie z art. 26 i z zastrzeżeniem 
warunków zawartych w art. 27 i 28, do 
zmiany pozycji zawierających 
standardowe informacje zawartych w ust. 
1 niniejszego artykułu oraz treści i 
formatu arkusza ESIS określonego w 
załączniku II.

skreślony

W szczególności takie akty delegowane w 
razie konieczności:
a) zmieniają wykaz pozycji zawierających 
standardowe informacje określony w ust. 
1 niniejszego artykułu;
b) usuwają pozycje zawierające 
informacje określone w załączniku II;
c) uzupełniają wykaz pozycji 
zawierających informacje określony w 
załączniku II;
d) zmieniają sposób prezentacji treści 
arkusza ESIS określonego w załączniku 
II;
e) rozwijają wskazówki dotyczące 
wypełniania arkusza ESIS określonego w 
załączniku II.
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Or. en

Uzasadnienie

Liczne uprawnienia delegowane są wysoce problematyczne. Uprawnienia te pozostają bardzo 
otwarte, nie odkreślając przy tym jednoznacznie celów ani treści przekazania uprawniania, a 
poza tym dotyczą podstawowych elementów wniosku. Mogą prowadzić z czasem do coraz 
bardziej rozbieżnych przepisów z jednej strony odnoszących się do tradycyjnych kredytów 
konsumenckich, a z drugiej, to pożyczek na zakup nieruchomości i kredytów hipotecznych.

Poprawka 199
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisji przyznaje się uprawnienia, 
zgodnie z art. 26 i z zastrzeżeniem 
warunków zawartych w art. 27 i 28, do 
zmiany pozycji zawierających 
standardowe informacje zawartych w ust. 
1 niniejszego artykułu oraz treści i 
formatu arkusza ESIS określonego w 
załączniku II.

skreślony

Or. en

Poprawka 200
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit drugi – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zmieniają sposób prezentacji treści 
arkusza ESIS określonego w załączniku 
II;

skreślona

Or. en
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Poprawka 201
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit drugi – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) rozwijają wskazówki dotyczące 
wypełniania arkusza ESIS określonego w 
załączniku II.

skreślona

Or. en

Poprawka 202
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawca lub pośrednik kredytowy na 
wniosek konsumenta udostępniał mu 
bezpłatnie egzemplarz projektu umowy o 
kredyt. Przepisu tego nie stosuje się, jeśli 
w chwili, gdy konsument zgłasza takie 
żądanie, kredytodawca nie wyraża woli 
zawarcia z nim umowy o kredyt.

5. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawca lub pośrednik kredytowy 
udostępniał mu bezpłatnie na piśmie 
egzemplarz projektu umowy o kredyt.

Or. en

Poprawka 203
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawca lub pośrednik kredytowy na 
wniosek konsumenta udostępniał mu 

5. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawca lub pośrednik kredytowy na 
wniosek konsumenta udostępniał mu 
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bezpłatnie egzemplarz projektu umowy o 
kredyt. Przepisu tego nie stosuje się, jeśli w 
chwili, gdy konsument zgłasza takie 
żądanie, kredytodawca nie wyraża woli 
zawarcia z nim umowy o kredyt.

bezpłatnie egzemplarz projektu umowy o 
kredyt. Przepisu tego nie stosuje się, jeśli w 
chwili, gdy konsument zgłasza takie 
żądanie, kredytodawca nie wyraża woli 
zawarcia z nim umowy o kredyt. Ponadto 
rozumie się, że wszystkie informacje 
wymagane przed zawarciem umowy 
udzielane są konsumentowi nieodpłatnie 
przez kredytodawcę lub, gdzie to stosowne, 
przez pośrednika kredytowego.

Or. en

Poprawka 204
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 a
Zmienna stopa procentowa
1. Państwa członkowskie przyjmują środki 
mające na celu ochronę konsumentów 
przed zaległościami w spłacie w 
przypadkach, gdy zmienna stopa 
oprocentowania znacznie się zmienia.
Jeśli państwa członkowskie nie określają 
ogólnych górnych pułapów zmiennych 
stóp oprocentowania, zapewniają, by 
wszyscy kredytodawcy określili taki 
maksymalny górny pułap. Zdolność 
kredytową określa się w oparciu o ten 
maksymalny górny pułap.
2. Zmiany stóp procentowych opierają się 
jedynie o obiektywne, wiarygodne, 
oficjalne i zewnętrzne dla kredytodawcy 
wskaźniki, jak wskaźniki rynkowe.
3. W przypadku wzrostu stopy 
oprocentowania konsumenci zawsze 
dysponują możliwością przedłużenia 
okresu spłaty o maksymalnie pięć lat bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów i bez 
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zwiększania kwoty rat okresowych. 

Or. en

Poprawka 205
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Powiązanie usług dodatkowych
1. Państwa członkowskie zakazują 
kredytodawcom lub pośrednikom 
kredytowym sprzedaży wiązanej 
polegającej na uzależnieniu oferty umowy 
o kredyt od zakupu ubezpieczenia lub 
innych produktów finansowych od danego 
dostawcy określonego przez kredytodawcę 
lub pośrednika kredytowego, z wyjątkiem 
otwarcia rachunku bieżącego.
2. Zmiana dostawcy usług dodatkowych, 
które są związane z umową o kredyt na 
nieruchomość mieszkalną nie może 
wpływać na stopę kredytową umów o 
kredyt na zakup nieruchomości 
mieszkalnej ani na żaden inny element 
umowy o kredyt.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy te obowiązują już w niektórych państwach członkowskich. Nie można uzależnić 
kredytu od nabycia powiązanych usług dodatkowych. Konsumenci powinni być chronieni 
przed wzrostem stopy kredytowej, z uwagi na zmianę dostawcy usług dodatkowych.

Poprawka 206
Liem Hoang Ngoc
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed świadczeniem którejkolwiek z 
usług wymienionych w art. 3 lit. e) 
pośrednik kredytowy przekazuje 
konsumentowi co najmniej następujące 
informacje:

1. Przed świadczeniem którejkolwiek z 
usług wymienionych w art. 3 lit. e) 
pośrednik kredytowy przekazuje 
konsumentowi nieodpłatnie co najmniej 
następujące informacje:

Or. en

Poprawka 207
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w przypadku niepowiązanych 
pośredników kredytowych, istnienie 
prowizji płaconej w stosownych 
przypadkach przez kredytodawcę 
pośrednikowi kredytowemu za jego usługi.

h) istnienie prowizji lub jakichkolwiek 
innych form wynagrodzenia, w tym 
rzeczowego, płaconych w stosownych 
przypadkach przez kredytodawcę lub inną 
stronę trzecią pośrednikowi kredytowemu 
za jego usługi.

Or. en

Poprawka 208
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wniosek konsumenta niepowiązani 
pośrednicy kredytowi udzielają informacji 
o różnicach w wysokości prowizji płaconej 
przez różnych kredytodawców 
udzielających kredytów oferowanych 
konsumentowi. Konsument jest 

2. Pośrednicy kredytowi udzielają 
informacji o różnicach w wysokości 
prowizji, wyrażonej w wartościach 
absolutnych, płaconej przez różnych 
kredytodawców udzielających kredytów 
oferowanych konsumentowi.
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informowany, że ma prawo zwrócić się o 
takie informacje.

Or. en

Poprawka 209
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisji przyznaje się uprawnienia, 
zgodnie z art. 26 i z zastrzeżeniem 
warunków zawartych w art. 27 i 28, do 
aktualizacji wykazu pozycji zawierających 
informacje o pośrednikach kredytowych 
przekazywane konsumentowi, określonego 
w ust. 1 niniejszego artykułu.

skreślony

W szczególności Komisja w momencie 
przyjmowania takich aktów delegowanych 
zmienia w razie konieczności wykaz 
pozycji zawierających informacje 
określony w ust. 1 niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 210
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Aby zapewnić jednolite warunki 
stosowania ust. 1 niniejszego artykułu, 
Komisji przyznaje się uprawnienia do 
ustalenia w stosownych przypadkach 
znormalizowanego formatu i sposobu 
prezentacji pozycji zawierających 
informacje określonych w ust. 1 

skreślony
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niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 211
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawcy i w stosownych 
przypadkach pośrednicy kredytowi 
udzielali konsumentom wystarczających 
wyjaśnień dotyczących proponowanych 
umów o kredyt i wszelkich usług 
dodatkowych, aby umożliwić 
konsumentowi ocenę, czy proponowane 
umowy o kredyt są dostosowane do jego 
potrzeb i sytuacji finansowej. 
Wystarczające wyjaśnienia obejmują 
udzielenie dostosowanych do potrzeb 
konsumenta informacji o cechach 
charakterystycznych oferowanego kredytu, 
jednak bez formułowania rekomendacji.
Kredytodawcy i w stosownych 
przypadkach pośrednicy kredytowi 
dokładnie oceniają poziom wiedzy i 
doświadczenia konsumenta w zakresie 
kredytów wszelkimi niezbędnymi 
środkami, aby umożliwić kredytodawcy 
lub pośrednikowi kredytowemu ustalenie 
poziomu wyjaśnień, których należy 
udzielić konsumentowi, i odpowiednie 
dostosowanie tych wyjaśnień.

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawcy i w stosownych 
przypadkach pośrednicy kredytowi 
udzielali konsumentom wystarczających 
wyjaśnień dotyczących proponowanych 
umów o kredyt i wszelkich usług 
dodatkowych, aby umożliwić 
konsumentowi ocenę, czy proponowane 
umowy o kredyt są dostosowane do jego 
potrzeb i sytuacji finansowej. 
Wystarczające wyjaśnienia obejmują 
udzielenie dostosowanych do potrzeb 
konsumenta informacji o podstawowych 
cechach charakterystycznych oferowanego 
kredytu, jednak bez formułowania 
rekomendacji.

Or. en

Poprawka 212
Liem Hoang Ngoc
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawcy i w stosownych 
przypadkach pośrednicy kredytowi 
udzielali konsumentom wystarczających 
wyjaśnień dotyczących proponowanych 
umów o kredyt i wszelkich usług 
dodatkowych, aby umożliwić 
konsumentowi ocenę, czy proponowane 
umowy o kredyt są dostosowane do jego 
potrzeb i sytuacji finansowej. 
Wystarczające wyjaśnienia obejmują 
udzielenie dostosowanych do potrzeb 
konsumenta informacji o cechach 
charakterystycznych oferowanego kredytu, 
jednak bez formułowania rekomendacji. 
Kredytodawcy i w stosownych 
przypadkach pośrednicy kredytowi 
dokładnie oceniają poziom wiedzy i 
doświadczenia konsumenta w zakresie 
kredytów wszelkimi niezbędnymi 
środkami, aby umożliwić kredytodawcy 
lub pośrednikowi kredytowemu ustalenie 
poziomu wyjaśnień, których należy 
udzielić konsumentowi, i odpowiednie 
dostosowanie tych wyjaśnień.

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawcy i w stosownych 
przypadkach pośrednicy kredytowi 
udzielali konsumentom wystarczających 
wyjaśnień dotyczących proponowanych 
umów o kredyt i wszelkich usług 
dodatkowych, aby umożliwić 
konsumentowi ocenę, czy proponowane 
umowy o kredyt są dostosowane do jego 
potrzeb i sytuacji finansowej. 
Wystarczające wyjaśnienia obejmują 
udzielenie dostosowanych do potrzeb 
konsumenta informacji o cechach 
charakterystycznych oferowanego kredytu, 
w tym o jego kosztach i ryzyku z nim 
związanym, jednak bez formułowania 
rekomendacji. Kredytodawcy i w 
stosownych przypadkach pośrednicy 
kredytowi dokładnie oceniają poziom 
wiedzy i doświadczenia konsumenta w 
zakresie kredytów wszelkimi niezbędnymi 
środkami, aby umożliwić kredytodawcy 
lub pośrednikowi kredytowemu ustalenie 
poziomu wyjaśnień, których należy 
udzielić konsumentowi, i odpowiednie 
dostosowanie tych wyjaśnień.

Or. en

Poprawka 213
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawcy i w stosownych 
przypadkach pośrednicy kredytowi 
udzielali konsumentom wystarczających 

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawcy i pośrednicy kredytowi 
udzielali konsumentom wystarczających 
wyjaśnień dotyczących proponowanych 
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wyjaśnień dotyczących proponowanych 
umów o kredyt i wszelkich usług 
dodatkowych, aby umożliwić 
konsumentowi ocenę, czy proponowane 
umowy o kredyt są dostosowane do jego 
potrzeb i sytuacji finansowej. 
Wystarczające wyjaśnienia obejmują 
udzielenie dostosowanych do potrzeb 
konsumenta informacji o cechach 
charakterystycznych oferowanego kredytu, 
jednak bez formułowania rekomendacji. 
Kredytodawcy i w stosownych 
przypadkach pośrednicy kredytowi 
dokładnie oceniają poziom wiedzy i 
doświadczenia konsumenta w zakresie 
kredytów wszelkimi niezbędnymi 
środkami, aby umożliwić kredytodawcy 
lub pośrednikowi kredytowemu ustalenie 
poziomu wyjaśnień, których należy 
udzielić konsumentowi, i odpowiednie 
dostosowanie tych wyjaśnień.

umów o kredyt i wszelkich usług 
dodatkowych, aby umożliwić 
konsumentowi ocenę, czy proponowane 
umowy o kredyt są dostosowane do jego 
potrzeb i sytuacji finansowej. 
Wystarczające wyjaśnienia obejmują 
udzielenie dostosowanych do potrzeb 
konsumenta informacji o cechach 
charakterystycznych oferowanego kredytu, 
w tym o jego kosztach i ryzyku z nim 
związanym, jednak bez formułowania 
rekomendacji. Kredytodawcy i pośrednicy 
kredytowi oceniają poziom wiedzy i 
doświadczenia konsumenta w zakresie 
kredytów wszelkimi niezbędnymi 
środkami, aby umożliwić kredytodawcy 
lub pośrednikowi kredytowemu ustalenie 
poziomu wyjaśnień, których należy 
udzielić konsumentowi, i odpowiednie 
dostosowanie tych wyjaśnień.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma obiektywnej przyczyny rozróżniania kredytodawców od pośredników kredytowych, 
ponieważ klienci często kontaktują się tylko z pośrednikami. Dlatego wymóg udzielania 
wyjaśnień powinien dotyczyć obu kategorii. Byłoby jednak nieproporcjonalnym żądaniem 
wymaganie od kredytodawców i pośredników kredytowych, by „dokładnie” oceniali poziom 
wiedzy klientów, jako że w praktyce może być to niemożliwe.

Poprawka 214
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rzeczywistą roczną stopę 
oprocentowania, która równa się w 
stosunku rocznym aktualnej wartości 
wszystkich zobowiązań (wypłat, spłat i 
opłat), przyszłych lub istniejących, 
uzgodnionych przez kredytodawcę i 

1. Rzeczywistą roczną stopę 
oprocentowania, która równa się w 
stosunku rocznym aktualnej wartości 
wszystkich zobowiązań (wypłat, spłat i 
opłat), przyszłych lub istniejących, 
uzgodnionych przez kredytodawcę i 
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konsumenta, oblicza się zgodnie ze 
wzorem matematycznym podanym w 
załączniku I.

konsumenta, oblicza się zgodnie ze 
wzorem matematycznym podanym w 
załączniku I. Rzeczywista roczna stopa 
oprocentowania uwzględnia należycie 
oddziaływanie wszystkich istotnych 
czynników. Rzeczywista roczna stopa 
oprocentowania obejmuje wszystkie koszty 
przepływu gotówki umów złożonych, które 
mają spłacić wysokość udzielonego 
kredytu.

Or. en

Poprawka 215
Damien Abad

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów obliczania rzeczywistej rocznej 
stopy oprocentowania całkowity koszt 
kredytu ponoszony przez konsumenta 
ustala się z wyłączeniem opłat należnych 
od konsumenta z tytułu niedotrzymania 
przez niego jakichkolwiek zobowiązań 
określonych w umowie o kredyt.

Do celów obliczania rzeczywistej rocznej 
stopy oprocentowania ustala się całość 
opłat pobieranych przez kredytobiorcę na 
jego korzyść w celu zawarcia i realizacji 
umowy o kredyt.

Or. fr

Poprawka 216
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli w celu uzyskania kredytu konieczne 
jest otwarcie rachunku, koszty 
prowadzenia tego rachunku, koszty 
korzystania ze środków płatniczych 
zarówno dla transakcji płatności, jak i 

Jeśli w celu uzyskania kredytu konieczne 
jest otwarcie rachunku, koszty 
prowadzenia tego rachunku, koszty 
korzystania ze środków płatniczych 
zarówno dla transakcji płatności, jak i 
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dokonywania wypłat, oraz inne koszty 
związane z transakcjami płatności 
uwzględnia się w całkowitym koszcie 
kredytu ponoszonym przez konsumenta, 
chyba że koszty te zostały w sposób jasny i 
odrębny podane w umowie o kredyt lub 
innej umowie zawartej z konsumentem.

dokonywania wypłat, oraz inne koszty 
związane z transakcjami płatności 
uwzględnia się w całkowitym koszcie 
kredytu ponoszonym przez konsumenta.

Or. en

Poprawka 217
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku umów o kredyt 
zawierających klauzule zezwalające na 
zmiany stopy oprocentowania kredytu i, w 
stosownych przypadkach, zmiany opłat 
zawartych w rzeczywistej rocznej stopie 
oprocentowania, lecz niedających się 
określić w chwili dokonywania obliczeń, 
rzeczywistą roczną stopę oprocentowania 
wylicza się w oparciu o założenie, że stopa 
oprocentowania kredytu i inne opłaty 
zostaną obliczone na poziomie ustalonym 
w momencie podpisania umowy.

4. W przypadku umów o kredyt 
zawierających klauzule zezwalające na 
zmiany stopy oprocentowania kredytu i, w 
stosownych przypadkach, zmiany opłat 
zawartych w rzeczywistej rocznej stopie 
oprocentowania, lecz niedających się 
określić w chwili dokonywania obliczeń, 
rzeczywistą roczną stopę oprocentowania 
wylicza się w oparciu o założenie, że stopa 
oprocentowania kredytu i inne opłaty 
zostaną obliczone na poziomie ustalonym 
w momencie podpisania umowy.

Jeżeli konsument wyznaczy 
alternatywnych dostawców usług 
dodatkowych, kredytodawca oraz 
pośrednik kredytowy ponownie obliczają 
rzeczywistą roczną stopę oprocentowania 
w oparciu o koszty tych dodatkowych 
usług.

Or. en

Poprawka 218
Liem Hoang Ngoc
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Strony mogą jednak postanowić w 
umowie o kredyt, że konsument otrzymuje 
informacje, o których mowa w ust. 1, 
okresowo, w przypadku gdy zmiana stopy 
oprocentowania kredytu jest bezpośrednio 
skorelowana ze zmianą stopy 
referencyjnej, a nowa stopa referencyjna 
jest podawana do wiadomości publicznej w 
odpowiedni sposób i informacje o nowej 
stopie referencyjnej są również dostępne w 
lokalach kredytodawcy.

2. Strony mogą jednak postanowić w 
umowie o kredyt, że konsument otrzymuje 
informacje, o których mowa w ust. 1, 
okresowo, w przypadku gdy zmiana stopy 
oprocentowania kredytu jest bezpośrednio 
skorelowana ze zmianą stopy 
referencyjnej, a nowa stopa referencyjna 
jest podawana do wiadomości publicznej w 
odpowiedni sposób i informacje o nowej 
stopie referencyjnej są również dostępne w 
lokalach kredytodawcy oraz zostają 
zakomunikowane osobiście konsumentowi 
wraz z nową wysokością rat miesięcznych.

Or. en

Poprawka 219
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Strony mogą jednak postanowić w 
umowie o kredyt, że konsument otrzymuje 
informacje, o których mowa w ust. 1, 
okresowo, w przypadku gdy zmiana stopy 
oprocentowania kredytu jest bezpośrednio 
skorelowana ze zmianą stopy 
referencyjnej, a nowa stopa referencyjna 
jest podawana do wiadomości publicznej 
w odpowiedni sposób i informacje o nowej 
stopie referencyjnej są również dostępne w 
lokalach kredytodawcy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę bezpośredni wpływ zmiany wysokości stopy na konsumenta, właściwsze 
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jest przewidzenie indywidualnych powiadomień, a nie poleganie na oficjalnych komunikatach. 

Poprawka 220
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Strony mogą jednak postanowić w 
umowie o kredyt, że konsument otrzymuje 
informacje, o których mowa w ust. 1, 
okresowo, w przypadku gdy zmiana stopy 
oprocentowania kredytu jest bezpośrednio 
skorelowana ze zmianą stopy 
referencyjnej, a nowa stopa referencyjna 
jest podawana do wiadomości publicznej w 
odpowiedni sposób i informacje o nowej 
stopie referencyjnej są również dostępne w 
lokalach kredytodawcy.

2. Strony mogą jednak postanowić w 
umowie o kredyt, że konsument otrzymuje 
informacje, o których mowa w ust. 1, 
okresowo, w przypadku gdy zmiana stopy 
oprocentowania kredytu jest bezpośrednio 
skorelowana ze zmianą stopy 
referencyjnej, a nowa stopa referencyjna 
jest podawana do wiadomości publicznej w 
odpowiedni sposób i informacje o nowej 
stopie referencyjnej są również dostępne w 
lokalach kredytodawcy. Kredytodawca 
może nadal informować okresowo 
konsumentów o zmianach w stopach 
oprocentowania kredytu, w przypadku gdy 
stopa oprocentowania kredytu nie jest 
skorelowana bezpośrednio ze zmianą 
stopy referencyjnej, jeżeli takie przepisy 
zostały przewidziane zanim niniejsza 
dyrektywa weszła w życie.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich, gdzie taka praktyka istnieje i jest powszechnie 
akceptowana, konsumenci mogą być informowani o zmianach stopy oprocentowania kredytu 
poprzez ogłoszenie o zmianach takich stóp w prasie krajowej. Te państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość zachowania takiego systemu. 

Poprawka 221
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Tam, gdzie zmiany stopy 
oprocentowania kredytu są 
zdeterminowane licytacją na rynkach 
kapitałowych, w związku z czym 
kredytodawca nie jest w stanie 
poinformować konsumenta o 
jakiejkolwiek zmianie stopy, zanim 
zmiana ta nie wejdzie w życie, 
kredytodawca informuje konsumenta 
odpowiednio wcześnie na piśmie o 
spodziewanej procedurze oraz o 
spodziewanym poziomie nowej stopy 
oprocentowania.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku, gdy zmiany stopy oprocentowania zdeterminowane są licytacją na rynkach 
kapitałowych, kredytodawca nie będzie znał dokładnej wysokości nowej stopy, dopóki 
licytacja nie zostanie zamknięta, a obligacje sprzedane.

Poprawka 222
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przed zawarciem umowy o kredyt 
kredytodawca przeprowadzał gruntowną 
ocenę zdolności kredytowej konsumenta na 
podstawie kryteriów obejmujących 
dochody, oszczędności, długi i inne 
zobowiązania finansowe konsumenta. 
Ocenę tę przeprowadza się na podstawie 
niezbędnych informacji uzyskanych przez 
kredytodawcę lub w stosownych 
przypadkach pośrednika kredytowego od 
konsumenta i z właściwych źródeł 
wewnętrznych i zewnętrznych; ponadto 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przed zawarciem umowy o kredyt 
kredytodawca przeprowadzał gruntowne 
oceny zdolności kredytowej konsumenta 
oraz przystępności umowy o kredyt i jej 
warunków dla niego na podstawie 
kryteriów, które powinny zostać 
opublikowane, obejmujących dochody, 
oszczędności, długi i inne zobowiązania 
finansowe konsumenta.  Ocenę tę 
przeprowadza się na podstawie 
niezbędnych informacji uzyskanych przez 
kredytodawcę lub w stosownych 



AM\881849PL.doc 79/128 PE475.786v01-00

PL

ocena ta musi spełniać wymogi dotyczące 
zasady konieczności i zasady 
proporcjonalności określone w art. 6 
dyrektywy 95/46/WE. Państwa 
członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawcy ustanowili odpowiednie 
procedury oceny zdolności kredytowej 
konsumenta. Procedury te są poddawane 
regularnym przeglądom oraz utrzymywana 
jest aktualna dokumentacja tych procedur.

przypadkach pośrednika kredytowego od 
konsumenta i z właściwych źródeł 
wewnętrznych i zewnętrznych; ponadto 
ocena ta musi spełniać wymogi dotyczące 
zasady konieczności i zasady 
proporcjonalności określone w art. 6 
dyrektywy 95/46/WE. Państwa 
członkowskie dopilnowują, by w interesie 
konsumentów kredytodawcy ustanowili 
odpowiednie procedury oceny zdolności 
kredytowej konsumenta i przystępności 
umowy o kredyt oraz jej warunków dla 
konsumenta. Procedury te są poddawane 
regularnym przeglądom oraz utrzymywana 
jest aktualna dokumentacja tych procedur.

Or. en

Poprawka 223
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przed zawarciem umowy o kredyt 
kredytodawca przeprowadzał gruntowną 
ocenę zdolności kredytowej konsumenta na 
podstawie kryteriów obejmujących 
dochody, oszczędności, długi i inne 
zobowiązania finansowe konsumenta. 
Ocenę tę przeprowadza się na podstawie 
niezbędnych informacji uzyskanych przez 
kredytodawcę lub w stosownych 
przypadkach pośrednika kredytowego od 
konsumenta i z właściwych źródeł 
wewnętrznych i zewnętrznych; ponadto 
ocena ta musi spełniać wymogi dotyczące 
zasady konieczności i zasady 
proporcjonalności określone w art. 6 
dyrektywy 95/46/WE. Państwa 
członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawcy ustanowili odpowiednie 
procedury oceny zdolności kredytowej 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przed zawarciem umowy o kredyt 
kredytodawca przeprowadzał gruntowną 
ocenę zdolności kredytowej konsumenta na 
podstawie kryteriów obejmujących 
dochody, oszczędności, długi i inne 
zobowiązania finansowe konsumenta.  W 
przypadku gdy ocena dotyczy umowy o 
kredyt, na mocy której konsument lub 
jego krewny nie będzie zamieszkiwał 
więcej niż 40% powierzchni 
nieruchomości i która to umowa zezwala 
konsumentowi na wynajem całości lub 
części tej nieruchomości, państwa 
członkowskie mogą zezwolić 
konsumentowi na uwzględnienie 
rozsądnego przewidywanego dochodu z 
wynajmu przy przeprowadzaniu oceny 
zdolności kredytowej. Ocenę tę 
przeprowadza się na podstawie 
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konsumenta. Procedury te są poddawane 
regularnym przeglądom oraz utrzymywana 
jest aktualna dokumentacja tych procedur.

niezbędnych informacji uzyskanych przez 
kredytodawcę lub w stosownych 
przypadkach pośrednika kredytowego od 
konsumenta i z właściwych źródeł 
wewnętrznych i zewnętrznych; ponadto 
ocena ta musi spełniać wymogi dotyczące 
zasady konieczności i zasady 
proporcjonalności określone w art. 6 
dyrektywy 95/46/WE. Państwa 
członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawcy ustanowili odpowiednie 
procedury oceny zdolności kredytowej 
konsumenta. Procedury te są poddawane 
regularnym przeglądom oraz utrzymywana 
jest aktualna dokumentacja tych procedur.

Or. en

Uzasadnienie

Transakcje zakupu z myślą o wynajmie podjęte na zasadzie prywatnej (tj. nie poprzez spółkę z 
o.o) oraz transakcje zakupu nieruchomości do celów mieszkaniowo-komercyjnych uznawane 
będą za udzielanie kredytów personalnych zabezpieczonych nieruchomością. Takie kredyty są 
ostatecznie spłacane z dochodów z wynajmu, uzyskanych z nieruchomości, i dlatego opierają 
się raczej na tym dochodzie z wynajmu, a nie na dochodach konsumenta.

Poprawka 224
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przed zawarciem umowy o kredyt 
kredytodawca przeprowadzał gruntowną 
ocenę zdolności kredytowej konsumenta na 
podstawie kryteriów obejmujących 
dochody, oszczędności, długi i inne 
zobowiązania finansowe konsumenta. 
Ocenę tę przeprowadza się na podstawie 
niezbędnych informacji uzyskanych przez 
kredytodawcę lub w stosownych 
przypadkach pośrednika kredytowego od 
konsumenta i z właściwych źródeł 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przed zawarciem umowy o kredyt 
kredytodawca przeprowadzał gruntowne 
oceny zdolności kredytowej konsumenta 
oraz przystępności umowy o kredyt i jej 
warunków dla niego na podstawie 
kryteriów, które powinny zostać 
opublikowane, obejmujących dochody, 
oszczędności, długi i inne zobowiązania 
finansowe konsumenta.  Ocenę tę 
przeprowadza się na podstawie 
niezbędnych informacji uzyskanych przez 
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wewnętrznych i zewnętrznych; ponadto 
ocena ta musi spełniać wymogi dotyczące 
zasady konieczności i zasady 
proporcjonalności określone w art. 6 
dyrektywy 95/46/WE. Państwa 
członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawcy ustanowili odpowiednie 
procedury oceny zdolności kredytowej 
konsumenta. Procedury te są poddawane 
regularnym przeglądom oraz utrzymywana 
jest aktualna dokumentacja tych procedur.

kredytodawcę lub w stosownych 
przypadkach pośrednika kredytowego od 
konsumenta i z właściwych źródeł 
wewnętrznych i zewnętrznych; ponadto 
ocena ta musi spełniać wymogi dotyczące 
zasady konieczności i zasady 
proporcjonalności określone w art. 6 
dyrektywy 95/46/WE. Państwa 
członkowskie dopilnowują, by w interesie 
konsumentów kredytodawcy ustanowili 
odpowiednie procedury oceny zdolności 
kredytowej konsumenta i przystępności 
umowy o kredyt oraz jej warunków dla 
konsumenta. Procedury te są poddawane 
regularnym przeglądom oraz utrzymywana 
jest aktualna dokumentacja tych procedur.

Or. en

Poprawka 225
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Jednym z celów oceny zdolności 
kredytowej konsumentów jest 
zapobieżenie nadmiernemu ich 
zadłużeniu. 
W przypadku zaległości w spłacie kredytu 
kredytodawca ponosi odpowiedzialność, 
jeśli jego decyzja opiera się na złej jakości 
ocenie zdolności kredytowej konsumenta 
oraz adekwatności umowy o kredyt. 
Koszty nieodpowiedzialnie udzielonego 
kredytu ponosi kredytodawca.

Or. en

Poprawka 226
Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Gdzie to stosowne państwa 
członkowskie zapewniają, by – po 
ustaleniu stosunku kredytu do wartości –
właściwie dokonano oceny wartości 
nieruchomości wykorzystanej do 
zabezpieczenia umowy o kredyt. 
Kredytodawcy powiadamiają o wszystkich 
ocenach i potencjalnych wątpliwościach, 
jakie wykryją w wartości nieruchomości. 
Państwa członkowskie zapewniają 
przeprowadzenie oceny nieruchomości 
przez niezależne i autoryzowane podmioty.

Or. en

Uzasadnienie

Jakość wyceny nieruchomości ma podstawowe znaczenie dla oceny finansowego 
bezpieczeństwa konsumenta.

Poprawka 227
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 b. Gdzie to stosowne państwa 
członkowskie zapewniają, by – po 
ustaleniu stosunku kredytu do wartości –
właściwie dokonano oceny wartości 
nieruchomości wykorzystanej do 
zabezpieczenia umowy o kredyt. 
Kredytodawcy powiadamiają o wszystkich 
ocenach i potencjalnych wątpliwościach, 
jakie wykryją w wartości nieruchomości. 
Państwa członkowskie zapewniają 
przeprowadzenie oceny nieruchomości 
przez niezależne i autoryzowane podmioty. 
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Jeśli ocena wartości nieruchomości nie 
została przeprowadzona właściwie, sąd 
może orzec, że po przejęciu dług zostaje 
całkowicie anulowany.

Or. en

Poprawka 228
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku gdy ocena zdolności 
kredytowej konsumenta prowadzi do 
negatywnej prognozy możliwości spłaty 
przez niego kredytu w okresie 
obowiązywania umowy o kredyt, 
kredytodawca odmówił udzielenia 
kredytu;

skreślona

Or. de

Poprawka 229
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku gdy ocena zdolności 
kredytowej konsumenta prowadzi do 
negatywnej prognozy możliwości spłaty 
przez niego kredytu w okresie 
obowiązywania umowy o kredyt, 
kredytodawca odmówił udzielenia 
kredytu;

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Kredytodawca powinien oczywiście uwzględniać wyniki oceny zdolności kredytowej, ale 
proponowana nieelastyczna zasada mogłaby prowadzić do niepożądanych efektów, a 
mianowicie, iż niektórym konsumentom uniemożliwionoby uzyskanie kredytu bez 
uzasadnionych przyczyn. Wystarczyłoby, żeby kredytodawca zobowiązany był zgodnie z art. 5 
ust. 1 do uczciwego, sprawiedliwego i profesjonalnego działania, przy poszanowaniu 
interesów konsumenta, w momencie podejmowania decyzji o udzieleniu kredytu.

Poprawka 230
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku gdy ocena zdolności 
kredytowej konsumenta prowadzi do 
negatywnej prognozy możliwości spłaty 
przez niego kredytu w okresie 
obowiązywania umowy o kredyt, 
kredytodawca odmówił udzielenia 
kredytu;

skreślona

Or. en

Poprawka 231
Damien Abad

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku gdy ocena zdolności 
kredytowej konsumenta prowadzi do 
negatywnej prognozy możliwości spłaty
przez niego kredytu w okresie
obowiązywania umowy o kredyt, 
kredytodawca odmówił udzielenia kredytu;

a) w przypadku gdy ocena zdolności 
kredytowej konsumenta prowadzi do 
negatywnej prognozy możliwości 
wywiązania się przez niego z zobowiązań 
wynikających z umowy o kredyt, 
kredytodawca, który mimo to zdecydował
się udzielić kredytu, musi udokumentować 
zarówno samą decyzję, jak i powody jej 
podjęcia jedynie dla celów 
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ostrożnościowych;

Or. fr

Poprawka 232
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku gdy ocena zdolności 
kredytowej konsumenta prowadzi do 
negatywnej prognozy możliwości spłaty 
przez niego kredytu w okresie 
obowiązywania umowy o kredyt, 
kredytodawca odmówił udzielenia kredytu;

(a) w przypadku gdy ocena zdolności 
kredytowej konsumenta prowadzi do 
negatywnej prognozy możliwości 
wywiązania się przez niego z zobowiązań 
wynikających z umowy o kredyt, 
kredytodawca, który mimo to zdecydował 
się udzielić kredytu, musi udokumentować 
zarówno samą decyzję, jak i powody 
podjęcia swojej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis zabraniający udzielenia kredytu w przypadku negatywnego wyniku oceny zdolności 
kredytowej byłby nieproporcjonalny, gdyż uderzałby w swobodę zawierania umów. 

Poprawka 233
Damien Abad

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku odrzucenia wniosku o 
kredyt kredytodawca bezzwłocznie i 
bezpłatnie poinformował konsumenta o 
przyczynach odrzucenia wniosku;

b) w przypadku odrzucenia wniosku o 
kredyt konsument może zwrócić się do 
kredytodawcy o wyjaśnienie przyczyn 
odrzucenia wniosku;

Or. fr
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Poprawka 234
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku odrzucenia wniosku o 
kredyt kredytodawca bezzwłocznie i 
bezpłatnie poinformował konsumenta o 
przyczynach odrzucenia wniosku;

(b) w przypadku odrzucenia wniosku o 
kredyt kredytodawca bezzwłocznie i 
bezpłatnie poinformował konsumenta;

Or. en

Uzasadnienie

Informacja o przyczynach odrzucenia wniosku może prowadzić konsumentów do zmiany 
swoich wniosków poprzez udzielenie fałszywych informacji.

Poprawka 235
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) bez uszczerbku dla ogólnego prawa 
dostępu do danych zawartego w art. 12 
dyrektywy 95/46/WE, jeśli wniosek zostaje 
odrzucony na podstawie 
zautomatyzowanej decyzji lub decyzji 
opartej na metodach takich jak 
zautomatyzowana punktowa ocena 
kredytowa, kredytodawca bezzwłocznie i 
bezpłatnie poinformował konsumenta o 
tym fakcie oraz wyjaśnił konsumentowi 
założenia logiczne takiej 
zautomatyzowanej decyzji;

skreślona

Or. en
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Poprawka 236
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) bez uszczerbku dla ogólnego prawa 
dostępu do danych zawartego w art. 12 
dyrektywy 95/46/WE, jeśli wniosek zostaje 
odrzucony na podstawie 
zautomatyzowanej decyzji lub decyzji 
opartej na metodach takich jak 
zautomatyzowana punktowa ocena 
kredytowa, kredytodawca bezzwłocznie i 
bezpłatnie poinformował konsumenta o 
tym fakcie oraz wyjaśnił konsumentowi 
założenia logiczne takiej 
zautomatyzowanej decyzji;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Powinno się usunąć ten przepis w świetle art. 15 dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Poprawka 237
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) konsument miał możliwość zwrócić się 
o ręczną weryfikację decyzji.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wartość dodana tego zapisu dla konsumentów jest niejasna.
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Poprawka 238
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) konsument miał możliwość zwrócić się o 
ręczną weryfikację decyzji.

(f) konsument miał możliwość zwrócić się 
o weryfikację decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Ręczna wersyfikacja byłaby szczególnie uciążliwa dla kredytodawców.

Poprawka 239
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
w przypadku gdy strony już po zawarciu 
umowy o kredyt rozważają zwiększenie 
całkowitej kwoty kredytu udzielonego 
konsumentowi, posiadane przez 
kredytodawcę informacje finansowe 
dotyczące konsumenta były aktualne oraz 
by przeprowadzono ponowną ocenę 
zdolności kredytowej konsumenta przed 
każdym znacznym zwiększeniem 
całkowitej kwoty kredytu.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
w przypadku gdy konsument już po 
zawarciu umowy o kredyt wnioskuje o
zwiększenie całkowitej kwoty kredytu, 
posiadane przez kredytodawcę informacje 
finansowe dotyczące konsumenta były 
aktualne oraz by przeprowadzono ponowną 
ocenę zdolności kredytowej konsumenta 
przed każdym znacznym zwiększeniem 
całkowitej kwoty kredytu.

Or. en

Uzasadnienie

Pełna kwota kredytu może zostać zwiększona również w wyniku wahań stopy oprocentowania. 
Powinno się uściślić, że informację finansową należy uaktualnić wyłącznie wtedy, gdy 
konsument prosi o zwiększenie kwoty kredytu.
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Poprawka 240
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Oprócz oceny zdolności kredytowej 
konsumenta państwa członkowskie 
dopilnowują, by kredytodawcy i 
pośrednicy kredytowi otrzymywali 
niezbędne informacje dotyczące sytuacji 
osobistej i finansowej konsumenta, jego 
preferencji i celów, oraz by brali pod 
uwagę wystarczająco dużą liczbę różnych 
rodzajów umów o kredyt z własnej gamy 
produktów w celu określenia produktów, 
które nie są nieadekwatne dla konsumenta 
pod względem jego potrzeb oraz sytuacji 
finansowej i osobistej. Taka analiza musi 
być oparta na aktualnych w danym 
momencie informacjach oraz na 
rozsądnych założeniach dotyczących 
sytuacji konsumenta w całym okresie 
obowiązywania proponowanej umowy o 
kredyt.

4. Oprócz oceny zdolności kredytowej 
konsumenta państwa członkowskie 
dopilnowują, by kredytodawcy i 
pośrednicy kredytowi otrzymywali 
niezbędne informacje dotyczące sytuacji 
osobistej i finansowej konsumenta, jego 
preferencji i celów, oraz by brali pod 
uwagę wystarczająco dużą liczbę różnych 
rodzajów umów o kredyt z własnej gamy 
produktów w celu określenia produktów, 
które leżą w najlepszym interesie
konsumenta pod względem jego potrzeb 
oraz sytuacji finansowej i osobistej. Taka 
analiza musi być oparta na aktualnych w 
danym momencie informacjach oraz na 
rozsądnych założeniach dotyczących 
sytuacji konsumenta w całym okresie 
obowiązywania proponowanej umowy o 
kredyt.

Państwa członkowskie ponadto 
zapewniają, by informacje, o których 
udzielenie się wnosi, ograniczały się do 
potrzeb oceny zdolności kredytowej oraz 
by zgromadzone w związku z tym dane nie 
były wykorzystywane do innych celów. 
Konsument ma pełny dostęp do wszelkich 
danych odnoszących się do jego osobistej 
sytuacji i ma możliwość poprawienia ich, 
jeśli zajdzie taka potrzeba.

Or. en

Poprawka 241
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Oprócz oceny zdolności kredytowej 
konsumenta państwa członkowskie 
dopilnowują, by kredytodawcy i 
pośrednicy kredytowi otrzymywali 
niezbędne informacje dotyczące sytuacji 
osobistej i finansowej konsumenta, jego 
preferencji i celów, oraz by brali pod 
uwagę wystarczająco dużą liczbę różnych 
rodzajów umów o kredyt z własnej gamy 
produktów w celu określenia produktów, 
które nie są nieadekwatne dla 
konsumenta pod względem jego potrzeb 
oraz sytuacji finansowej i osobistej. Taka 
analiza musi być oparta na aktualnych w 
danym momencie informacjach oraz na 
rozsądnych założeniach dotyczących 
sytuacji konsumenta w całym okresie 
obowiązywania proponowanej umowy o 
kredyt.

skreślony

Or. de

Poprawka 242
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Oprócz oceny zdolności kredytowej 
konsumenta państwa członkowskie 
dopilnowują, by kredytodawcy i 
pośrednicy kredytowi otrzymywali 
niezbędne informacje dotyczące sytuacji 
osobistej i finansowej konsumenta, jego 
preferencji i celów, oraz by brali pod 
uwagę wystarczająco dużą liczbę różnych 
rodzajów umów o kredyt z własnej gamy 
produktów w celu określenia produktów, 
które nie są nieadekwatne dla 
konsumenta pod względem jego potrzeb 
oraz sytuacji finansowej i osobistej. Taka 

skreślony
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analiza musi być oparta na aktualnych w 
danym momencie informacjach oraz na 
rozsądnych założeniach dotyczących 
sytuacji konsumenta w całym okresie 
obowiązywania proponowanej umowy o 
kredyt.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe sformułowanie zdaje się sugerować, że kredytodawca musi prosić dwukrotnie o 
informacje o osobistej sytuacji konsumenta: pierwszy raz dla celów oceny zdolności 
kredytowej, a drugi - po jej dokonaniu - by dopełnić obowiązków przewidzianych w 
niniejszym ustępie. Prowadziłoby to jedynie do niepotrzebnej biurokracji.

Poprawka 243
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisji przyznaje się uprawnienia, 
zgodnie z art. 26 i z zastrzeżeniem 
warunków zawartych w art. 27 i 28, do 
określenia i zmiany kryteriów, które 
należy uwzględnić przy ocenie zdolności 
kredytowej określonej w ust. 1 niniejszego 
artykułu, a także kryteriów, które należy 
uwzględnić w analizie, czy produkty 
kredytowe nie są nieadekwatne dla 
konsumenta, określonej w ust. 4 
niniejszego artykułu.

skreślony

Or. en

Poprawka 244
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1



PE475.786v01-00 92/128 AM\881849PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
konsumenci udzielali kredytodawcom i w 
stosownych przypadkach pośrednikom 
kredytowym pełnych i prawidłowych
informacji o swojej sytuacji finansowej i 
osobistej w związku z procedurą 
rozpatrywania wniosku o kredyt. W 
stosownych przypadkach informacje te 
powinny być potwierdzone dokumentami z 
niezależnych, możliwych do 
zweryfikowania źródeł.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawcy i w stosownych przypadkach 
pośrednicy kredytowi zwracali się do 
konsumentów o udzielenie wszelkich 
koniecznych informacji o ich sytuacji 
finansowej i osobistej w związku z 
procedurą rozpatrywania wniosku o kredyt. 
W stosownych przypadkach informacje te 
powinny być potwierdzone dokumentami z 
niezależnych, możliwych do 
zweryfikowania źródeł.

Or. en

Poprawka 245
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli chodzi o informacje przekazywane 
przez konsumenta w celu umożliwienia 
kredytodawcy przeprowadzenia 
gruntownej oceny zdolności kredytowej 
konsumenta i podjęcia decyzji o 
udzieleniu lub odmowie udzielenia 
kredytu, państwa członkowskie 
dopilnowują, by kredytodawcy na etapie 
poprzedzającym zawarcie umowy 
wyraźnie określili informacje, w tym w 
razie konieczności dokumenty z 
niezależnych, możliwych do 
zweryfikowania źródeł, które konsument 
musi przekazać. Państwa członkowskie 
dopilnowują również, by kredytodawcy 
podawali dokładny termin, do którego 
konsumenci są zobowiązani przekazać 
takie informacje.

Jeśli chodzi o informacje, o których 
udzielenie prosi się konsumenta na mocy 
ust. 1, państwa członkowskie dopilnowują, 
by kredytodawcy na etapie 
poprzedzającym zawarcie umowy 
wyraźnie określili informacje, w tym w 
razie konieczności dokumenty z 
niezależnych, możliwych do 
zweryfikowania źródeł, które konsument 
musi przekazać Państwa członkowskie 
dopilnowują również, by kredytodawcy 
podawali dokładny termin, do którego 
konsumenci są zobowiązani przekazać 
takie informacje.

Or. en
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Poprawka 246
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by kredytodawcy i w stosownych 
przypadkach pośrednicy kredytowi 
wykazywali się stosowną należytą 
starannością, by sprawdzić, iż konsument 
dostarczył koniecznych informacji 
wymaganych na mocy art. 1. Państwa 
członkowskie dopilnowują, by w 
następstwie zaoferowania kredytu 
konsument nie padł ofiarą sankcji ze 
strony kredytodawcy za nieudzielenie 
pełnej informacji w przypadku, gdy 
kredytodawca lub w stosownych 
przypadkach pośrednik kredytowy nie 
dopełnił obowiązku zwrócenia się o takie 
informacje do konsumenta lub nie 
wykazał się stosowną należytą 
starannością, by dopilnować dostarczenia 
takich pełnych informacji.

Or. en

Poprawka 247
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie zapewnia 
wszystkim kredytodawcom 
niedyskryminujący dostęp do baz danych 
wykorzystywanych w danym państwie 
członkowskim na potrzeby 
przeprowadzania oceny zdolności 

1. Każde państwo członkowskie zapewnia 
wszystkim kredytodawcom 
niedyskryminujący dostęp do baz danych 
wykorzystywanych w danym państwie 
członkowskim na potrzeby 
przeprowadzania oceny zdolności 
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kredytowej konsumentów i na potrzeby 
monitorowania przestrzegania przez 
konsumentów zobowiązań kredytowych w 
całym okresie obowiązywania umowy o 
kredyt. Takie bazy danych obejmują bazy 
danych prowadzone przez prywatne biura 
informacji kredytowej lub agencje 
informacji kredytowej oraz publiczne 
rejestry kredytów.

kredytowej konsumentów i na potrzeby 
monitorowania przestrzegania przez 
konsumentów zobowiązań kredytowych w 
całym okresie obowiązywania umowy o 
kredyt. Takie bazy danych obejmują bazy 
danych prowadzone przez prywatne biura 
informacji kredytowej lub agencje 
informacji kredytowej oraz publiczne 
rejestry kredytów.

Na poziomie transgranicznym można 
wymieniać się wyłącznie negatywnymi 
danymi kredytowymi, w tym informacjami 
o braku negatywnych danych 
kredytowych.

Or. en

Poprawka 248
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisji przyznaje się uprawnienia, 
zgodnie z art. 26 i z zastrzeżeniem 
warunków zawartych w art. 27 i 28, do 
określenia jednolitych kryteriów 
rejestracji kredytów i warunków 
przetwarzania danych w odniesieniu do 
baz danych, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu.

skreślony

W szczególności takie akty delegowane 
określają wartości progowe stosowane 
przy rejestracji w takich bazach danych 
oraz uzgodnione definicje 
najważniejszych pojęć wykorzystywanych 
w takich bazach danych.

Or. en

Uzasadnienie

Usunięte powyżej uprawnienia mogłyby prowadzić do obowiązku tworzenia baz danych 



AM\881849PL.doc 95/128 PE475.786v01-00

PL

zawierających pozytywne dane kredytowe. Na razie jedynie w Finlandii można tworzyć bazy 
danych obejmujące negatywne dane kredytowe. Zmian wpływających na ważne ogólne 
obszary polityki, np. ochrona danych, nie powinno się wprowadzać przy wykorzystaniu 
uprawnień delegowanych.

Poprawka 249
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisji przyznaje się uprawnienia, 
zgodnie z art. 26 i z zastrzeżeniem 
warunków zawartych w art. 27 i 28, do 
określenia jednolitych kryteriów 
rejestracji kredytów i warunków 
przetwarzania danych w odniesieniu do 
baz danych, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu.

skreślony

W szczególności takie akty delegowane 
określają wartości progowe stosowane 
przy rejestracji w takich bazach danych 
oraz uzgodnione definicje 
najważniejszych pojęć wykorzystywanych 
w takich bazach danych.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na ważną rolę pełnioną przez biura kredytowe w ramach przemysłu usług 
finansowych, nie jest właściwe, by takie definicje określano przez akty delegowane. Definicja 
jednolitych kryteriów rejestracji kredytów i warunków przetwarzania danych byłaby 
kosztownym przedsięwzięciem, a w szczególności dla konsumentów i kredytodawców. Nie ma 
dowodów uzasadniających ten koszt skutecznym ożywieniem szerszego rynku usług 
hipotecznych.  Mogłyby z tego wyniknąć nieplanowane skutki. 

Poprawka 250
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisji przyznaje się uprawnienia, 
zgodnie z art. 26 i z zastrzeżeniem 
warunków zawartych w art. 27 i 28, do 
określenia jednolitych kryteriów rejestracji 
kredytów i warunków przetwarzania 
danych w odniesieniu do baz danych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu.

Komisji przyznaje się uprawnienia, 
zgodnie z art. 26 i z zastrzeżeniem 
warunków zawartych w art. 27 i 28, do 
określenia jednolitych kryteriów rejestracji 
negatywnych danych dotyczących 
kredytów i warunków przetwarzania 
danych w odniesieniu do baz danych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu.

Or. en

Poprawka 251
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by decyzje podejmowane przez organy 
odpowiedzialne za ochronę danych lub 
sądy rodzimego państwa członkowskiego 
konsumenta lub przez organy 
odpowiedzialne za ochronę danych lub 
sądy państwa członkowskiego, w których 
wygenerowano dane na temat 
konsumenta, były szanowane i 
wprowadzane w życie w każdym innym 
państwie członkowskim w ten sam sposób 
i bez konieczności podejmowania przez 
konsumenta dalszych kroków 
administracyjnych lub sądowych. Takie 
decyzje obejmują, ale nie ograniczają się 
do przypadków złych lub źle przypisanych 
danych, niesystematycznie gromadzonych 
danych, błędnych przypuszczeń, spornych
danych i wszelkich wynikłych z nich 
działań, m.in. usunięcia, skorygowania, 
skomentowania lub zakazania 
wykorzystania tych danych. Państwa 
członkowskie dopilnowują, by 
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konsumenci byli informowani o wszelkich 
przypadkach transgranicznej wymiany 
danych na ich temat.
Po skorygowaniu danych konsumenci 
mają prawo do ponownej oceny ich 
zdolności kredytowej, a następnie do 
dostosowania ich umów o kredyt, a także 
do rekompensaty dalszych wynikłych z tej 
sytuacji szkód.

Or. en

Poprawka 252
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszej dyrektywy „porady” 
stanowią usługę odrębną od usługi 
udzielenia kredytu. Taka usługa może być 
oferowana jako porady jedynie w 
przypadku, gdy wynagrodzenie osoby 
świadczącej tę usługę jest przejrzyste dla 
konsumenta.

1. Do celów niniejszej dyrektywy 
„niezależne porady w zakresie kredytu 
mieszkaniowego” stanowią usługę odrębną 
od usługi udzielenia kredytu. Taka usługa 
może być oferowana jako niezależne
porady w zakresie kredytu 
mieszkaniowego jedynie w przypadku, gdy 
wynagrodzenie osoby świadczącej tę 
usługę jest przejrzyste dla konsumenta i 
gdy nie występuje konflikt interesów z 
konsumentem. Doradcy w zakresie 
kredytu mieszkaniowego mogą określać 
siebie jako niezależnych, jeżeli biorą pod 
uwagę cały rynek.

Or. en

Poprawka 253
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawca lub pośrednik kredytowy 
poinformował konsumenta, w związku z 
daną transakcją, czy są lub będą udzielane 
porady. Można to uczynić w formie 
dodatkowych informacji udzielanych przed 
zawarciem umowy. Jeśli konsumentowi 
udzielane są porady, oprócz wymogów 
zawartych w art. 5 i 6 państwa 
członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawcy i pośrednicy kredytowi:

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawca lub pośrednik kredytowy 
poinformował konsumenta, w związku z 
daną transakcją, czy będą mu udzielane 
porady, i by w stosownym przypadku 
wskazali opłatę, jaką konsument ma 
uiścić za udzielenie takiej usługi. Można 
to uczynić w formie dodatkowych 
informacji udzielanych przed zawarciem 
umowy. Jeśli konsumentowi udzielane są 
porady, oprócz wymogów zawartych w art. 
5 i 6 państwa członkowskie dopilnowują, 
by kredytodawcy i pośrednicy kredytowi:

Or. en

Uzasadnienie

Uściślenie zapisu, by poczynić rozróżnienie między przypadkami, w których udziela się 
porady, a takimi, gdy nie ma to miejsca.

Poprawka 254
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) brali pod uwagę wystarczająco dużą 
liczbę oferowanych na rynku różnych 
rodzajów umów o kredyt, aby umożliwić 
rekomendację umów o kredyt najbardziej 
adekwatnych pod względem potrzeb 
konsumenta oraz jego sytuacji finansowej i 
osobistej;

a) brali pod uwagę wystarczająco dużą 
liczbę oferowanych na rynku różnych 
rodzajów umów o kredyt i dostawców, aby 
umożliwić rekomendację umów o kredyt 
najbardziej adekwatnych pod względem 
potrzeb konsumenta oraz jego sytuacji 
finansowej i osobistej;

Or. en

Poprawka 255
Ashley Fox
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) brali pod uwagę wystarczająco dużą 
liczbę oferowanych na rynku różnych 
rodzajów umów o kredyt, aby umożliwić 
rekomendację umów o kredyt najbardziej 
adekwatnych pod względem potrzeb 
konsumenta oraz jego sytuacji finansowej i 
osobistej;

a) ujawnili konsumentowi wachlarz umów 
o kredyt, które biorą pod uwagę, tak by 
konsument zrozumiał podstawę 
rekomendacji umów o kredyt najbardziej 
adekwatnych pod względem potrzeb 
konsumenta oraz jego sytuacji finansowej i 
osobistej

Or. en

Poprawka 256
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustep 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) brali pod uwagę wystarczająco dużą 
liczbę oferowanych na rynku różnych 
rodzajów umów o kredyt, aby umożliwić 
rekomendację umów o kredyt najbardziej 
adekwatnych pod względem potrzeb 
konsumenta oraz jego sytuacji finansowej i 
osobistej;

a) brali pod uwagę wystarczająco dużą 
liczbę dostępnych w ofercie kredytodawcy 
lub pośrednika kredytowego różnych 
rodzajów umów o kredyt, aby umożliwić 
rekomendację umów o kredyt najbardziej 
adekwatnych pod względem potrzeb 
konsumenta oraz jego sytuacji finansowej i 
osobistej;

Or. en

Uzasadnienie

Byłoby nierealistyczne domaganie się, by kredytodawcy udzielali porady na temat oferty 
innych kredytodawców.

Poprawka 257
Liem Hoang Ngoc
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) dokumentowali niezależną poradę w 
zakresie kredytu mieszkaniowego 
udzielaną przez kredytodawców lub 
pośredników kredytowych konsumentowi.

Or. en

Poprawka 258
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Państwa członkowskie zapewniają 
niezależne sponsorowane przez rządy 
jednostki udzielające konsumentom 
jasnych, bezstronnych informacji o 
dostatecznie dużej liczbie umów o kredyt 
dostępnych na rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Niezależne ograny mogłyby zapewniać konsumentom obiektywne i bezstronne informacje.
Taka możliwość byłaby uzupełnieniem lub alternatywą dla porad udzielanych przez 
kredytodawców i pośredników kredytowych. 

Poprawka 259
Damien Abad

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
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konsument miał ustawowe lub wynikające 
z umowy prawo do wywiązania się ze 
swoich zobowiązań umownych przed 
wygaśnięciem umowy. W takich 
przypadkach jest on uprawniony 
do uzyskania obniżki całkowitego kosztu 
kredytu, na którą składają się odsetki i 
koszty przypadające na pozostały okres 
obowiązywania umowy.

konsument miał ustawowe prawo do 
wywiązania się ze swoich zobowiązań 
umownych przed wygaśnięciem umowy.
W takich przypadkach jest on uprawniony 
do uzyskania obniżki całkowitego kosztu 
kredytu, na którą składają się odsetki i 
koszty przypadające na pozostały okres 
obowiązywania umowy.

Or. fr

Poprawka 260
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
konsument miał ustawowe lub wynikające 
z umowy prawo do wywiązania się ze 
swoich zobowiązań umownych przed 
wygaśnięciem umowy. W takich 
przypadkach jest on uprawniony 
do uzyskania obniżki całkowitego kosztu 
kredytu, na którą składają się odsetki i 
koszty przypadające na pozostały okres 
obowiązywania umowy.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
konsument miał ustawowe lub wynikające 
z umowy prawo do pełnego lub 
częściowego wywiązania się ze swoich 
zobowiązań umownych przed 
wygaśnięciem umowy. W takich 
przypadkach jest on uprawniony 
do uzyskania obniżki całkowitego kosztu 
kredytu, na którą składają się odsetki i 
koszty przypadające na pozostały okres 
obowiązywania umowy.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 16 ust. 1 dyrektywy o kredytach konsumenckich. Ważne jest, by 
konsument miał prawo do wcześniejszego spłacenia pożyczki.

Poprawka 261
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
konsument miał ustawowe lub wynikające 
z umowy prawo do wywiązania się ze 
swoich zobowiązań umownych przed 
wygaśnięciem umowy. W takich 
przypadkach jest on uprawniony 
do uzyskania obniżki całkowitego kosztu 
kredytu, na którą składają się odsetki i 
koszty przypadające na pozostały okres 
obowiązywania umowy.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
konsument miał ustawowe prawo do 
wywiązania się ze swoich zobowiązań 
umownych przed wygaśnięciem umowy.
W takich przypadkach jest on uprawniony 
do uzyskania obniżki całkowitego kosztu 
kredytu, na którą składają się odsetki i 
koszty przypadające na pozostały okres 
obowiązywania umowy.

Or. es

Poprawka 262
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
konsument miał ustawowe lub wynikające 
z umowy prawo do wywiązania się ze 
swoich zobowiązań umownych przed 
wygaśnięciem umowy. W takich 
przypadkach jest on uprawniony 
do uzyskania obniżki całkowitego kosztu 
kredytu, na którą składają się odsetki i 
koszty przypadające na pozostały okres 
obowiązywania umowy.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
konsument miał ustawowe prawo do 
wywiązania się ze swoich zobowiązań 
umownych przed wygaśnięciem umowy. 
W takich przypadkach jest on uprawniony 
do uzyskania obniżki całkowitego kosztu 
kredytu, na którą składają się odsetki i 
koszty przypadające na pozostały okres 
obowiązywania umowy.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci powinni zawsze mieć prawo do wcześniejszego spłacenia pod warunkiem 
spełnienia wymogów niniejszego artykułu.

Poprawka 263
Liem Hoang Ngoc
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wykonania prawa, o którym 
mowa w ust. 1. Warunki te mogą 
obejmować ograniczenia czasowe 
wykonania tego prawa, różne podejście w 
zależności od rodzaju stopy 
oprocentowania kredytu, lub ograniczenia 
co do okoliczności, w jakich prawo to 
może zostać wykonane. Państwa 
członkowskie mogą również ustalić, że 
kredytodawca powinien mieć prawo do 
otrzymania sprawiedliwej i obiektywnie 
uzasadnionej rekompensaty z tytułu 
potencjalnych strat bezpośrednio 
związanych z przedterminową spłatą 
kredytu. W każdym przypadku gdy 
przedterminowa spłata przypada w 
okresie, w którym obowiązuje stała stopa 
oprocentowania, skorzystanie z tego 
prawa może być uzależnione od istnienia 
szczególnego interesu po stronie 
konsumenta

Państwa członkowskie zapewniają 
spełnienie następujących zasad na swoich 
rynkach:

a) konsument ma prawo do spłaty kredytu 
w każdej chwili;
b) nie zezwala się na pobieranie opłat za 
wcześniejszą spłatę. Państwa 
członkowskie mogą określić górny pułap 
wysokości rekompensaty z tytułu spłaty 
lub w zasadzie wyłączyć rekompensatę 
zgodnie ze specyfiką swoich rodzimych 
rynków kredytowych;
c) w przypadku, gdy rekompensata nie 
została już określona lub gdy jej górny 
pułap nie został określony na niższym 
poziomie, wysokość rekompensaty ma być 
obliczona przy użyciu należycie 
zdefiniowanej i przejrzystej metody.  
Spłacający kredyt konsumenci otrzymują 
rekompensatę w przypadku gdy 
wcześniejsza spłata ma miejsce w czasie, 
gdy stopy rynkowe są korzystne dla 
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kredytodawcy;
d) konsumenci informowani są o 
przysługującym im prawie do 
wcześniejszego spłacenia kredytu oraz o 
spodziewanej wysokości rekompensaty już 
na etapie poprzedzającym zawarcie 
umowy zgodnie z krajową specyfiką 
rynku;
e) umowy o zmiennej stopie nie 
umożliwiają pobierania rekompensaty za 
wcześniejszą spłatę;
f) możliwe jest wcześniejsze spłacenie 
umów o stałej stopie bez rekompensaty do 
końca stałego okresu.  Zezwala się 
państwom członkowskim na określenia 
maksymalnej długości tych stałych 
okresów;
g) w przypadku refinansowania kredytu 
dzięki innemu kredytodawcy, potencjalne 
opłaty uiszczone za włączenie 
dokumentów do akt będą ograniczone lub 
wyłączone;
h) umowy mogą przewidywać dalsze 
możliwości spłaty z góry bez obowiązku 
rekompensaty. 

Or. en

Poprawka 264
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wykonania prawa, o którym mowa 
w ust. 1. Warunki te mogą obejmować 
ograniczenia czasowe wykonania tego 
prawa, różne podejście w zależności od 
rodzaju stopy oprocentowania kredytu, lub 
ograniczenia co do okoliczności, w jakich 
prawo to może zostać wykonane. Państwa 

Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wykonania prawa, o którym mowa 
w ust. 1. Warunki te mogą obejmować 
ograniczenia czasowe wykonania tego 
prawa, różne podejście w zależności od 
rodzaju stopy oprocentowania kredytu, lub 
ograniczenia co do okoliczności, w jakich 
prawo to może zostać wykonane. Państwa 
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członkowskie mogą również ustalić, że 
kredytodawca powinien mieć prawo do 
otrzymania sprawiedliwej i obiektywnie 
uzasadnionej rekompensaty z tytułu 
potencjalnych strat bezpośrednio 
związanych z przedterminową spłatą 
kredytu. W każdym przypadku gdy 
przedterminowa spłata przypada w okresie, 
w którym obowiązuje stała stopa 
oprocentowania, skorzystanie z tego prawa 
może być uzależnione od istnienia
szczególnego interesu po stronie 
konsumenta

członkowskie mogą również ustalić, że 
kredytodawca powinien mieć prawo do 
otrzymania sprawiedliwej i obiektywnie 
uzasadnionej rekompensaty z tytułu 
potencjalnych strat bezpośrednio 
związanych z przedterminową spłatą 
kredytu. W każdym przypadku gdy 
przedterminowa spłata przypada w okresie, 
w którym obowiązuje stała stopa 
oprocentowania, skorzystanie z tego prawa 
może być uzależnione od istnienia
uzasadnionego interesu po stronie 
konsumenta

Or. de

Poprawka 265
Kurt Lechner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wykonania prawa, o którym mowa 
w ust. 1. Warunki te mogą obejmować 
ograniczenia czasowe wykonania tego 
prawa, różne podejście w zależności od 
rodzaju stopy oprocentowania kredytu, lub 
ograniczenia co do okoliczności, w jakich 
prawo to może zostać wykonane. Państwa 
członkowskie mogą również ustalić, że 
kredytodawca powinien mieć prawo do 
otrzymania sprawiedliwej i obiektywnie 
uzasadnionej rekompensaty z tytułu 
potencjalnych strat bezpośrednio 
związanych z przedterminową spłatą 
kredytu. W każdym przypadku gdy 
przedterminowa spłata przypada w okresie, 
w którym obowiązuje stała stopa 
oprocentowania, skorzystanie z tego prawa 
może być uzależnione od istnienia 
szczególnego interesu po stronie 
konsumenta

Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wykonania prawa, o którym mowa 
w ust. 1. Warunki te mogą obejmować 
ograniczenia czasowe wykonania tego 
prawa, różne podejście w zależności od 
rodzaju stopy oprocentowania kredytu, lub 
ograniczenia co do okoliczności, w jakich 
prawo to może zostać wykonane. Państwa 
członkowskie mogą również ustalić, że 
kredytodawca powinien mieć prawo do 
otrzymania sprawiedliwej i obiektywnie 
uzasadnionej rekompensaty z tytułu 
potencjalnych strat bezpośrednio 
związanych z przedterminową spłatą 
kredytu. W każdym przypadku gdy 
przedterminowa spłata przypada w okresie, 
w którym obowiązuje stała stopa 
oprocentowania, przyjęta w momencie 
zawierania umowy kredytowej lub w 
późniejszym terminie, skorzystanie z tego 
prawa może być uzależnione od istnienia 
szczególnego interesu po stronie 
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konsumenta

Or. de

Poprawka 266
Damien Abad

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wykonania prawa, o którym 
mowa w ust. 1. Warunki te mogą 
obejmować ograniczenia czasowe 
wykonania tego prawa, różne podejście w 
zależności od rodzaju stopy 
oprocentowania kredytu, lub ograniczenia 
co do okoliczności, w jakich prawo to 
może zostać wykonane. Państwa 
członkowskie mogą również ustalić, że 
kredytodawca powinien mieć prawo do
otrzymania sprawiedliwej i obiektywnie 
uzasadnionej rekompensaty z tytułu 
potencjalnych strat bezpośrednio 
związanych z przedterminową spłatą 
kredytu. W każdym przypadku gdy 
przedterminowa spłata przypada w okresie, 
w którym obowiązuje stała stopa 
oprocentowania, skorzystanie z tego prawa 
może być uzależnione od istnienia 
szczególnego interesu po stronie 
konsumenta

Państwa członkowskie mogą ustalić, że w 
uzasadnionych przypadkach 
kredytodawca powinien mieć prawo do 
otrzymania sprawiedliwej rekompensaty z 
tytułu potencjalnych strat bezpośrednio 
związanych z przedterminową spłatą 
kredytu. Wysokość tej rekompensaty 
powinno się zatem obliczać według 
metody przejrzystej i ustalonej w trakcie 
podpisywania umowy.

Konsumenta należy jasno poinformować 
o prawie określonym w ust. 1, a także o 
wysokości rekompensaty lub składnikach 
determinujących jej kwotę;

Or. fr

Poprawka 267
María Irigoyen Pérez
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wykonania prawa, o którym 
mowa w ust. 1. Warunki te mogą 
obejmować ograniczenia czasowe 
wykonania tego prawa, różne podejście w 
zależności od rodzaju stopy 
oprocentowania kredytu, lub ograniczenia 
co do okoliczności, w jakich prawo to 
może zostać wykonane. Państwa 
członkowskie mogą również ustalić, że 
kredytodawca powinien mieć prawo do 
otrzymania sprawiedliwej i obiektywnie 
uzasadnionej rekompensaty z tytułu 
potencjalnych strat bezpośrednio 
związanych z przedterminową spłatą 
kredytu. W każdym przypadku gdy 
przedterminowa spłata przypada w 
okresie, w którym obowiązuje stała stopa 
oprocentowania, skorzystanie z tego 
prawa może być uzależnione od istnienia 
szczególnego interesu po stronie 
konsumenta

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawcy nie karali konsumenta, 
który korzysta z prawa, o którym mowa w 
ust. 1, i utrzymane było wynagrodzenie 
kredytodawcy, dbając jednocześnie o 
wydajność na rynkach.

Or. es

Poprawka 268
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wykonania prawa, o którym mowa 
w ust. 1. Warunki te mogą obejmować 
ograniczenia czasowe wykonania tego 
prawa, różne podejście w zależności od 
rodzaju stopy oprocentowania kredytu, lub 
ograniczenia co do okoliczności, w jakich 

Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wykonania prawa, o którym mowa 
w ust. 1. Warunki te mogą obejmować 
ograniczenia czasowe wykonania tego 
prawa, różne podejście w zależności od 
rodzaju stopy oprocentowania kredytu, lub 
ograniczenia co do okoliczności, w jakich 
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prawo to może zostać wykonane. Państwa 
członkowskie mogą również ustalić, że 
kredytodawca powinien mieć prawo do 
otrzymania sprawiedliwej i obiektywnie 
uzasadnionej rekompensaty z tytułu 
potencjalnych kosztów bezpośrednio 
związanych z przedterminową spłatą 
kredytu. W każdym przypadku gdy 
przedterminowa spłata przypada w okresie, 
w którym obowiązuje stała stopa 
oprocentowania, skorzystanie z tego prawa 
może być uzależnione od istnienia 
szczególnego interesu po stronie 
konsumenta

prawo to może zostać wykonane. Jeśli 
państwo członkowskie określi takie 
warunki, nie mogą one nadmiernie 
utrudniać konsumentowi wykonanie 
prawa, o którym mowa w ust. 1, lub być 
dla niego nadmiernie uciążliwe.

Państwa członkowskie ustalają również, że 
kredytodawca powinien mieć prawo do 
otrzymania sprawiedliwej i obiektywnie 
uzasadnionej rekompensaty z tytułu 
potencjalnych kosztów i strat bezpośrednio 
związanych z przedterminową spłatą 
kredytu. W każdym przypadku gdy 
przedterminowa spłata przypada w okresie, 
w którym obowiązuje stała stopa 
oprocentowania, skorzystanie z tego prawa 
może być uzależnione od istnienia 
uzasadnionego interesu po stronie 
konsumenta.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy konsumenci powinni zawsze mieć prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, 
korzystanie z tego prawa może prowadzić do strat finansowych po stronie kredytodawcy.
Byłoby sprawiedliwie, gdyby kredytodawcy uzyskiwali rekompensatę za straty bezpośrednio 
związane z wcześniejszą spłatą. Sposób obliczenia rekompensaty powinien być możliwie jak 
najbardziej przejrzysty dla konsumenta.

Poprawka 269
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli państwo członkowskie określi takie 
warunki, nie mogą one nadmiernie 
utrudniać konsumentowi wykonanie 
prawa, o którym mowa w ust. 1, lub być 
dla niego nadmiernie uciążliwe.

skreślony

Or. de

Poprawka 270
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Wycena nieruchomości mieszkalnych
1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
rzeczoznawcy dokonywali wyceny 
nieruchomości mieszkalnych 
wykorzystywanych do wyznaczenia 
wartości zabezpieczenia umów o kredyt 
zgodnie z międzynarodowymi normami 
wyceny.
2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
powoływani przez kredytodawcę 
rzeczoznawcy dokonujący wycen oraz 
osoby wybierające rzeczoznawcę, 
oceniające sprawozdanie z wyceny oraz 
monitorujące proces wyceny były w 
wystarczającym stopniu niezależne od 
kredytodawcy, konsumenta i – w 
stosownych przypadkach – pośrednika 
kredytowego, aby można było dokonać 
obiektywnej i bezstronnej wyceny.
Państwa członkowskie mogą określić 
dalsze kryteria wykorzystywane do 
ustalenia kompetencji zawodowych 
rzeczoznawców, jak np. akredytowana 
certyfikacja, potwierdzone wykształcenie 
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oraz monitorowanie świadczonych usług. 
Kryteria te nie obejmują wymogu, aby 
rzeczoznawca miał siedzibę na ich 
terytorium.
Aby zapewnić przejrzystość i dokładność 
sprawozdań z wyceny nieruchomości 
państwa członkowskie podają do 
publicznej wiadomości wszystkie surowe 
dane dotyczące nieruchomości i transakcji 
dostępnych na rynku, by było łatwo je 
ponownie wykorzystać.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęcie wspólnych norm wyceny ułatwia propagowanie transgranicznego udzielania 
pożyczek i wzmacnia wiarygodność sprawozdań z wyceny nieruchomości za granicą. Proces 
podjęcia decyzji o kredycie powinien być w pewnym sensie ustrukturyzowany, by zapewnić, że 
osoby odpowiedzialne za wycenę wartości nieruchomości oraz za kontrolowanie całego 
procesu będą niezależnie podejmować decyzje. Właściwe sprawdzenie kompetencji 
zawodowych ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia, że rzeczoznawca spełnia zasady 
wspólnego kodeksu etycznego. Dokładność i dostępność danych spełnia kluczową rolę, czego 
jednoznacznie domaga się dyrektywa 98/2003/WE.

Poprawka 271
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pośrednicy kredytowi są objęci 
procedurą uzyskania odpowiedniego 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
określonej w art. 3 lit. e) przez właściwe 
organy w swoim rodzimym państwie 
członkowskim, o których mowa w art. 4. 
Takie zezwolenie jest udzielane na 
podstawie wymogów ustanowionych w 
rodzimym państwie członkowskim 
pośrednika kredytowego i obejmuje 
spełnienie wymogów zawodowych
określonych w art. 20.

1. Pośrednicy kredytowi są objęci 
procedurą uzyskania od właściwych 
organów w swoim rodzimym państwie 
członkowskim, o których mowa w art. 4, 
odpowiedniego zezwolenia na prowadzenie 
działalności określonej w art. 3 lit. e) lub 
są zarejestrowani przez te organy. Takie 
zezwolenie lub rejestracja są udzielane na 
podstawie wymogów ustanowionych w 
rodzimym państwie członkowskim 
pośrednika kredytowego i obejmuje 
spełnienie wymogów określonych w art. 6 
i 21. To, co dalej przewidziano dla 
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zezwolenia, ma zastosowanie dla 
rejestracji.

Or. en

Uzasadnienie

Dla ochrony konsumentów podstawowe znaczenie ma to, by pośrednicy kredytowi byli 
zobowiązani do spełnienia wymogów określonych w art. 6 i 21. O tym, czy procedurę tę 
nazwiemy zezwoleniem czy rejestracją, powinny decydować państwa członkowskie w 
zależności od ich tradycji administracyjnych. W  tym kontekście należy zauważyć, że zgodnie z 
dyrektywą 2002/92/WE rejestracja jest wymagana od pośredników kredytowych.

Poprawka 272
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
bieżąca działalność pośredników 
kredytowych, którym udzielono 
zezwolenia, podlegała nadzorowi 
prowadzonemu przez ich rodzime 
właściwe organy, o których mowa w art. 4.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
bieżąca działalność pośredników 
kredytowych, którym udzielono 
zezwolenia, podlegała nadzorowi 
prowadzonemu przez odpowiednie 
właściwe organy państwa przyjmującego, 
o których mowa w art. 4. Właściwe organy 
państwa przyjmującego mają uprawnienia 
do interweniowania, jeśli pośrednicy 
kredytowi, którym udzielono zezwolenia 
na działalność, nie wypełniają zadań ani 
obowiązków określonych w niniejszej 
dyrektywie. Właściwe organy państwa 
przyjmującego mają prawo do 
odmówienia dostępu do paszportu, jeśli 
mają uzasadnione powody wątpić w to, że 
pośrednicy kredytowi spełniają konieczne 
warunki określone w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne powinny być w stanie utrzymywać wymagania co do zachowania 
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i sprawozdawczości pośredników, działając w ramach swych jurysdykcji w celu zachowania 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów. 

Poprawka 273
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Państwa członkowskie upoważnione 
są do ograniczenia wszelkich płatności 
dokonywanych przez konsumenta 
pośrednikom kredytowym przed 
rzeczywistym zawarciem umowy o kredyt.

Or. en

Uzasadnienie

To konieczny zapis zapobiegający przypadkom oszustw.

Poprawka 274
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy pośrednik kredytowy 
posiada odział w państwie członkowskim 
innym niż rodzime, właściwy organ 
państwa członkowskiego, w którym 
usytuowany jest oddział, sprawuje 
odpowiedzialność za dopilnowanie, by 
usługi świadczone przez oddział na 
obszarze tego państwa spełniały 
zobowiązania określone w art. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 i 18 oraz środki 
przyjęte na ich mocy.
Właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym usytuowany jest oddział, ma 
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prawo do analizowania umów oddziału 
oraz do wnoszenia o wprowadzenie takich 
zmian, które są ściśle konieczne, by 
umożliwić wykonanie zobowiązań na 
mocy art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17 i 18 oraz środków przyjętych na ich 
mocy odnośnie do usług i/lub działalności 
prowadzonej przez oddział na jego 
terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia, by właściwe organy przyjmujących państw członkowskich były w stanie 
regulować prawnie prowadzenie działalności na swoich obszarach, biorąc pod uwagę jej 
wpływ na ochronę konsumentów.

Poprawka 275
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli przyjmujące państwo członkowskie 
ma wyraźne i łatwe do wykazania 
podstawy do stwierdzenia, że pośrednik 
kredytowy działający na terytorium tego 
państwa zgodnie z zasadą swobody 
świadczenia usług lub poprzez swój 
oddział na terytorium tego państwa narusza 
swoje obowiązki określone w niniejszej 
dyrektywie, państwo to przekazuje te 
ustalenia właściwemu organowi rodzimego 
państwa członkowskiego, które podejmuje 
stosowne środki. W przypadkach gdy 
mimo podjęcia środków przez właściwy 
organ rodzimego państwa członkowskiego 
pośrednik kredytowy nadal działa w 
sposób wyraźnie szkodliwy dla interesów 
konsumentów przyjmującego państwa 
członkowskiego lub prawidłowego 
funkcjonowania rynków:

4. Jeśli przyjmujące państwo członkowskie 
ma wyraźne i łatwe do wykazania 
podstawy do stwierdzenia, że pośrednik 
kredytowy działający na terytorium tego 
państwa zgodnie z zasadą swobody 
świadczenia usług lub poprzez swój 
oddział na terytorium tego państwa narusza 
swoje obowiązki określone w niniejszej 
dyrektywie, która nie przyznaje 
uprawnień właściwemu organowi 
przyjmującego państwa członkowskiego, 
państwo to przekazuje te ustalenia 
właściwemu organowi rodzimego państwa 
członkowskiego, które podejmuje 
stosowne środki. W przypadkach gdy 
mimo podjęcia środków przez właściwy 
organ rodzimego państwa członkowskiego 
pośrednik kredytowy nadal działa w 
sposób wyraźnie szkodliwy dla interesów 
konsumentów przyjmującego państwa 
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członkowskiego lub prawidłowego 
funkcjonowania rynków:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia, by właściwe organy przyjmujących państw członkowskich były w stanie 
regulować prawnie prowadzenie działalności na swoich obszarach, biorąc pod uwagę jej 
wpływ na ochronę konsumentów.

Poprawka 276
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a. W przypadku gdy właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
stwierdza, że pośrednik kredytowy, który 
ma oddział na jego terytorium, narusza 
prawne lub regulacyjne przepisy przyjęte 
w tym państwie na mocy przepisów 
niniejszej dyrektywy, która przyznaje 
uprawnienia właściwym organom 
przyjmującego państwa członkowskiego, 
organy te wymagają, by odnośny 
pośrednik usunął stwierdzoną 
nieprawidłowość.
W przypadkach gdy pomimo środków 
podjętych przez właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
pośrednik kredytowy nadal działa w 
sposób niosący uszczerbek dla interesów 
konsumentów przyjmującego państwa 
członkowskiego lub prawidłowo 
funkcjonujących rynków stosuje się co 
następuje:
a) właściwy organ przyjmującego państwa 
członkowskiego, po poinformowaniu 
właściwego organu rodzimego państwa 
członkowskiego, podejmuje wszystkie 
stosowne środki niezbędne w celu ochrony 
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konsumentów i sprawnego 
funkcjonowania rynków, w tym poprzez 
uniemożliwienie pośrednikom 
kredytowym naruszającym przepisy 
zawierania wszelkich dalszych transakcji 
na ich terytorium. O środkach tych 
powiadamia się Komisję bez 
nieuzasadnionej zwłoki;
b) ponadto właściwy organ przyjmującego
państwa członkowskiego może skierować 
sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego i zwrócić się o pomoc tego 
organu zgodnie z art. 19 rozporządzenia 
(UE) 1093/2010. W takim przypadku 
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
może podjąć działania zgodnie z 
uprawnieniami przyznanymi mu na mocy 
tego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia, by właściwe organy przyjmujących państw członkowskich były w stanie 
regulować prawnie prowadzenie działalności na swoich obszarach, biorąc pod uwagę jej 
wpływ na ochronę konsumentów.

Poprawka 277
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają sankcje 
w szczególnych przypadkach, gdy 
konsumenci świadomie udzielają 
niepełnych lub nieprawidłowych 
informacji w celu uzyskania pozytywnej 
oceny zdolności kredytowej i gdy 
udzielenie pełnych i prawidłowych 
informacji skutkowałoby negatywną 
oceną zdolności kredytowej, a następnie 
nie są w stanie spełnić warunków umowy, 
a także podejmują wszelkie środki 

skreślony
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niezbędne dla zapewnienia stosowania 
tych sankcji.

Or. en

Poprawka 278
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ustanowiono odpowiednie i skuteczne 
procedury wnoszenia zażaleń i odwołań w 
celu pozasądowego rozstrzygania sporów 
dotyczących praw i obowiązków 
określonych w niniejszej dyrektywie w 
stosunkach między kredytodawcami a 
konsumentami oraz między pośrednikami 
kredytowymi a konsumentami, 
wykorzystując w stosownych przypadkach 
istniejące organy. Państwa członkowskie 
dopilnowują ponadto, by wszyscy 
kredytodawcy i pośrednicy kredytowi 
należeli do jednego lub większej liczby 
takich organów przeprowadzających 
wspomniane procedury wnoszenia zażaleń 
i odwołań.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ustanowiono odpowiednie, niezależne, 
zrównoważone i skuteczne procedury 
wnoszenia zażaleń i odwołań w celu 
pozasądowego rozstrzygania sporów 
dotyczących praw i obowiązków 
określonych w niniejszej dyrektywie w 
stosunkach między kredytodawcami a 
konsumentami oraz między pośrednikami 
kredytowymi a konsumentami. Można do 
tego wykorzystać istniejące organy, jeśli są 
neutralne i zrównoważone. Państwa 
członkowskie dopilnowują ponadto, by 
wszyscy kredytodawcy i pośrednicy 
kredytowi należeli do jednego lub większej 
liczby takich organów przeprowadzających 
wspomniane procedury wnoszenia zażaleń 
i odwołań.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją duże różnice w stosowaniu systemów alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR) w 
Europie. Podczas gdy w niektórych państwach członkowskich systemy ADR są rzeczywiście 
niezależne od dostawców, nie zawsze dzieje się tak w innych państwach członkowskich.

Poprawka 279
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 6 
ust. 4, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 
3, art. 14 ust. 5 i art. 16 ust. 2 powierza się 
Komisji na czas nieokreślony od wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 12 
ust. 5 powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy

Or. en

Uzasadnienie

Techniczna zmiana wynikająca z poprzednich poprawek.

Poprawka 280
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 6 ust. 4, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3, 
art. 10 ust. 3, art. 14 ust. 5 i art. 16 ust. 2, 
może zostać odwołane w dowolnym 
momencie przez Parlament Europejski lub 
Radę.

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 12 ust. 5, może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę

Or. en

Uzasadnienie

Techniczna zmiana wynikająca z poprzednich poprawek.

Poprawka 281
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ocenę zadowolenia konsumentów z 
arkusza ESIS;

a) ocenę zadowolenia konsumentów z 
arkusza ESIS oraz jego wykorzystania;

Or. en

Poprawka 282
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustep 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ocenę zadowolenia konsumentów z 
arkusza ESIS;

a) ocenę zgodności z arkuszem ESIS oraz 
ocenę korzystania z tego arkusza przez 
konsumentów, jego zrozumienia i
zadowolenia z niego;

Or. es

Poprawka 283
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja II – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) w przypadku umów o kredyt, w których 
ustalono stałą stopę oprocentowania 
kredytu w odniesieniu do początkowego 
okresu, na koniec którego ustala się nową 
stopę oprocentowania, zmienianą następnie 
okresowo zgodnie z uzgodnionym 
wskaźnikiem, obliczenia rzeczywistej 
rocznej stopy oprocentowania dokonuje się 
w oparciu o założenie, że po zakończeniu 
okresu, w którym obowiązuje stała stopa 
oprocentowania kredytu, stopa 
oprocentowania jest taka sama jak w chwili 
obliczania rzeczywistej rocznej stopy 

j) w przypadku umów o kredyt, w których 
ustalono stałą stopę oprocentowania 
kredytu w odniesieniu do początkowego 
okresu, na koniec którego ustala się nową 
stopę oprocentowania, zmienianą następnie 
okresowo zgodnie z uzgodnionym 
wskaźnikiem, obliczenia rzeczywistej 
rocznej stopy oprocentowania dokonuje się 
w oparciu o założenie, że po zakończeniu 
okresu, w którym obowiązuje stała stopa 
oprocentowania kredytu, stopa 
oprocentowania jest taka sama jak w chwili 
obliczania rzeczywistej rocznej stopy 
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oprocentowania i opiera się na 
obowiązującej w tym czasie wartości 
uzgodnionego wskaźnika.

oprocentowania i opiera się na 
obowiązującej w tym czasie wartości 
uzgodnionego wskaźnika. W przypadku 
umów o kredyt o stałej stopie 
oprocentowania na okres początkowy 
wynoszący co najmniej pięć lat i w 
szczególności gdy planuje się, że po 
umowie nastąpi nowa umowa o stałej 
stopie oprocentowania, zaś zmienne 
warunki przygotowywane są tylko na 
wypadek, gdyby nie przyjęto nowo 
ustalonego porozumienia, bierze się pod 
uwagę wyłącznie początkową stałą stopę 
oprocentowania.

Or. en

Poprawka 284
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część A – Wzór arkusza ESIS – wprowadzenie – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten dokument został przygotowany 
[aktualna data] w odpowiedzi na Państwa 
prośbę o udzielenie informacji. Nie 
stanowi on dla nas zobowiązania do 
udzielenia Państwu kredytu.

Ten dokument został przygotowany 
[aktualna data] w odpowiedzi na Państwa 
prośbę o udzielenie informacji. Nie 
stanowi on dla nas prawnie wiążącej oferty 
lub zobowiązania do udzielenia Państwu 
kredytu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uściślić, że arkusz ESIS nie jest prawnie wiążącą konsumenta ofertą.

Poprawka 285
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część A – Wzór arkusza ESIS – punkt 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kredytodawca 1. Kredytodawca i pośrednik kredytowy (w 
stosownych przypadkach)

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana wynika z tego, iż zobowiązanie na mocy art. 9 ust. 2 przewiduje, iż pośrednik 
kredytowy jest również zobowiązany przedstawić arkusz ESIS. Z tego względu trzeba tu ująć 
również pośrednika.

Poprawka 286
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część A – Wzór arkusza ESIS – punkt 1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ nadzoru: [Nazwa i strona 
internetowa organu nadzoru]

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie to niczego nie wnosi i mogłoby prowadzić do nieporozumienia, gdyż 
kredytodawca udziela już informacji o wewnętrznej procedurze składania zażaleń.

Poprawka 287
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część A – Wzór arkusza ESIS – punkt 1 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osoba wyznaczona do kontaktów: [Pełne 
dane kontaktowe osoby wyznaczonej do 
kontaktów]

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Ujęcie informacji o osobie kontaktowej jest zbyteczne, gdyż nazwisko tej osoby może się 
zmienić w trakcie spłaty pożyczki.

Poprawka 288
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część A – Wzór arkusza ESIS – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wysokość każdej raty 5. Wysokość każdej raty spłacanego 
kredytu

Or. en

Uzasadnienie

W porównaniu do pkt. 9 oryginalnego arkusza ESIS odnośnie do „wysokości każdej raty”, 
punkt ten nie bierze pod uwagę spłaty wyłącznie odsetek kredytu hipotecznego. Arkusz ESIS 
powinien służyć nie tylko spłacie kredytów hipotecznych, ale również kredytów, w których 
spłacane są tylko odsetki, a taki rodzaj pożyczek jest dostępny w niektórych państwach 
członkowskich UE. 

Poprawka 289
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część A – Wzór arkusza ESIS – sekcja 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Poglądowa tabela spłat skreślona
Ta tabela pokazuje kwotę rat spłacanych 
co [częstotliwość].
Raty (kolumna nr [odpowiedni numer]) 
stanowią sumę należnych odsetek 
(kolumna nr [odpowiedni numer]) i 
spłaconego kapitału (kolumna nr 
[odpowiedni numer]) i, w stosownych 
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przypadkach, innych kosztów (kolumna nr 
[odpowiedni numer]). (W stosownych 
przypadkach) Koszty w kolumnie 
określającej inne koszty dotyczą 
[wymienić koszty]. Kapitał pozostały do 
spłaty (kolumna nr [odpowiedni numer]) 
to kwota kredytu, jaka pozostaje do 
spłacenia po odliczeniu każdej raty.
[Kwota i waluta kredytu]
[Okres kredytowania]
[Stopa oprocentowania]
[Tabela]
(W stosownych przypadkach) [Ostrzeżenie 
o zmiennej wysokości rat]

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę ogromną ilość informacji zawartych w poglądowej tabeli spłat, proponuje 
się przeniesienie jej na koniec arkusza ESIS.

Poprawka 290
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część A – Wzór arkusza ESIS – punkt 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(W stosownych przypadkach) [Ostrzeżenie 
o zmiennej wysokości rat]

(W stosownych przypadkach) [Ostrzeżenie 
o zmiennej wysokości rat oraz różnych 
scenariuszach w zależności od poziomu 
stopy procentowej]

Or. en

Poprawka 291
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część A – Wzór arkusza ESIS – punkt 7 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Proszę upewnić się, że wiedzą Państwo o 
wszystkich opłatach i kosztach (np. 
kosztach notarialnych) związanych z tym 
kredytem.

Proszę zwrócić uwagę na następujące 
koszty związane z tym kredytem:

[Opłaty notarialne]
[Opłaty rejestracyjne]
[Opłaty za wycenę]
[Podatki zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym]
(w stosownych przypadkach) [Wszelkie 
inne koszty odnoszące się do zobowiązań 
związanych z tym kredytem według prawa 
krajowego]
(w stosownych przypadkach) [Opłaty za 
wszelkie inne usługi uzgodnione z 
kredytodawcą (np. opłaty za prowadzenie 
konta, ubezpieczenie itp.)]

Or. en

Poprawka 292
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część A – Wzór arkusza ESIS – punkt 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(W stosownych przypadkach) Nie mają 
Państwo możliwości przedterminowej 
spłaty tego kredytu.

skreślony

Or. en

Poprawka 293
Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część A – Wzór arkusza ESIS – punkt 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(W stosownych przypadkach) Nie mają 
Państwo możliwości przedterminowej 
spłaty tego kredytu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Konsument zawsze powinien mieć możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.

Poprawka 294
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część A – Wzór arkusza ESIS – punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14 a. Poglądowa tabela spłat
Ta tabela pokazuje kwotę rat spłacanych 
co [częstotliwość].
Raty (kolumna nr [odpowiedni numer]) 
stanowią sumę należnych odsetek 
(kolumna nr [odpowiedni numer]) i 
spłaconego kapitału (kolumna nr 
[odpowiedni numer]) i, w stosownych 
przypadkach, innych kosztów (kolumna nr 
[odpowiedni numer]). (W stosownych 
przypadkach) Koszty w kolumnie 
określającej inne koszty dotyczą 
[wymienić koszty]. Kapitał pozostały do 
spłaty (kolumna nr [odpowiedni numer]) 
to kwota kredytu, jaka pozostaje do 
spłacenia po odliczeniu każdej raty.
[Kwota i waluta kredytu]
[Okres kredytowania]
[Stopa oprocentowania]
[Tabela]
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[Ostrzeżenie o zmiennej wysokości rat]

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę ogromną ilość informacji zawartych w poglądowej tabeli spłat, proponuje 
się przeniesienie jej na koniec arkusza ESIS.

Poprawka 295
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wypełnianiu arkusza ESIS należy 
postępować zgodnie z następującymi 
wskazówkami:

Przy wypełnianiu arkusza ESIS należy 
postępować zgodnie z następującymi 
wskazówkami, zaś informacji należy 
udzielić prostym, jasnym językiem 
zrozumiałym dla przeciętnego 
konsumenta:

Or. en

Uzasadnienie

Arkusz ESIS powinien być zrozumiały dla przeciętnego konsumenta.

Poprawka 296
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II– część B – sekcja 6 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Jeśli stopa oprocentowania podlega 
zmianom i nieznana jest wysokość raty po 
każdej zmianie, kredytodawca może podać 
w tabeli spłat tę samą wysokość raty dla 
całego okresu kredytowania. W takim 
przypadku kredytodawca musi zwrócić 
uwagę kredytobiorcy na ten fakt poprzez 

4) Jeśli stopa oprocentowania podlega 
zmianom i nieznana jest wysokość raty po 
każdej zmianie, kredytodawca może podać 
w tabeli spłat tę samą wysokość raty dla 
całego okresu kredytowania. W takim 
przypadku kredytodawca musi zwrócić 
uwagę konsumenta ten fakt poprzez 



PE475.786v01-00 126/128 AM\881849PL.doc

PL

graficzne odróżnienie kwot znanych od 
kwot hipotetycznych (np. poprzez 
zastosowanie odmiennej czcionki, 
obramowań lub przyciemnionego tła). 
Ponadto wyraźnie czytelny tekst musi 
wyjaśniać, w jakich okresach podane w 
tabeli kwoty mogą ulegać zmianie i 
dlaczego. Kredytodawca musi również 
umieścić: (1) w stosownych przypadkach 
odnośne górne i dolne pułapy; (2) przykład 
tego, jak zmieniałaby się wysokość raty w 
przypadku wzrostu lub spadku stopy 
oprocentowania o 1 % lub o wyższą liczbę 
punktów procentowych, jeśli jest to 
bardziej realistyczne pod względem 
typowych zmian stopy oprocentowania 
oraz 3) jeśli ustalony jest górny pułap, 
wysokość raty w najbardziej 
niekorzystnym przypadku.

graficzne odróżnienie kwot znanych od 
kwot hipotetycznych (np. poprzez 
zastosowanie odmiennej czcionki, 
obramowań lub przyciemnionego tła). 
Ponadto wyraźnie czytelny tekst musi 
wyjaśniać, w jakich okresach podane w 
tabeli kwoty mogą ulegać zmianie i 
dlaczego. Kredytodawca musi również 
umieścić: 
a) w stosownych przypadkach odnośne 
górne i dolne pułapy; 
b) przykład tego, jak zmieniałaby się 
wysokość raty w przypadku wzrostu lub 
spadku stopy oprocentowania o 1 % lub o 
wyższą liczbę punktów procentowych, jeśli 
jest to bardziej realistyczne pod względem 
typowych zmian stopy oprocentowania 
oraz 

c) jeśli ustalony jest górny pułap, wysokość 
raty w najbardziej niekorzystnym 
przypadku lub, jeżeli górny pułap nie jest 
ustalony, przykładowy najbardziej 
niekorzystny scenariusz, który może być 
bardziej szczegółowo opisany w akcie 
delegowanym.

Or. en

Poprawka 297
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II– część B – sekcja 7 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Kredytodawca musi również wymienić 
poszczególne koszty według kategorii, 
podając ich kwotę, komu muszą zostać 
zapłacone i kiedy. Jeśli odnośna kwota nie 
jest znana, kredytodawca musi podać jej 
możliwy zakres lub sposób, w jaki kwota 
ta będzie obliczana.

2) Kredytodawca musi również 
przedstawić zdezagregowaną listę 
poszczególnych kosztów, podając ich 
kwotę, komu muszą zostać zapłacone i 
kiedy. Jeśli odnośna kwota nie jest znana, 
kredytodawca musi podać jej możliwy 
zakres lub sposób, w jaki kwota ta będzie 
obliczana.
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Poprawka 298
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II– część B – sekcja 7 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a) Kredytodawca informuje konsumenta 
o przysługującej mu swobodzie wybrania 
usług dodatkowych świadczonych przez 
innego dostawcę wedle jego wyboru.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenta należy właściwie poinformować o jego/jej prawie do wyboru dostawcy usług 
dodatkowych.

Poprawka 299
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IIa
Wymogi dotyczące minimalnych 
kompetencji
1. Wymogi dotyczące minimalnych 
kompetencji kredytodawców i 
pośredników kredytowych powinny 
obejmować:
a) odpowiednią wiedzę o produktach 
hipotecznych oraz dodatkowych usługach 
zwykle oferowanych wraz z produktami 
hipotecznymi;
b) odpowiednią znajomość prawa państw 
członkowskich, w którym produkt jest 
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sprzedawany;
c) odpowiednią wiedzę i zrozumienie 
procesów nabywania nieruchomości w 
państwie członkowskim, w którym produkt 
jest sprzedawany;
d) odpowiednią wiedzę w zakresie wyceny 
zabezpieczenia;
e) odpowiednią wiedzę o organizacji i 
funkcjonowaniu ksiąg wieczystych w 
państwie członkowskim, w którym 
usytuowane jest zabezpieczenie;
(f) odpowiedni poziom kwalifikacji 
finansowych i ekonomicznych;
(g) odpowiednią znajomość etyki;
(h) umiejętność oceny zdolności 
kredytowej konsumenta;
2. Odpowiedni poziom wiedzy i 
kompetencji należy ustalić na podstawie:
a) uznawanych kwalifikacji, np. 
dyplomów, nadanych stopni, szkoleń 
zawodowych, testów kompetencji; lub
b) doświadczenia zawodowego, które 
można określić jako minimalny pięcioletni 
okres przepracowany w obszarach 
związanych z zawieraniem umów o 
nabycie produktów kredytowych, ich 
dystrybucją lub pośredniczeniem przy 
nich.
3. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić rozróżnienia między 
poziomem wymogów zawodowych dla 
personelu kredytodawców, personelu 
pośredników kredytowych oraz dla ich 
kierownictwa.

Or. en


