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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Na dzień dzisiejszy nie obowiązują żadne przepisy prawne UE dotyczące kredytów 
hipotecznych. Należy wspomnieć o dobrowolnym kodeksie postępowania w zakresie 
kredytów mieszkaniowych z marca 2011 r. (zalecenie COM 2001/193/WE). Przepisy 
dyrektywy o kredytach konsumenckich (2008/48) nie mają zastosowania do kredytów 
zabezpieczonych hipoteką. Państwa członkowskie transponowały jednak niektóre przepisy 
rzeczonej dyrektywy w odniesieniu do kredytów zabezpieczonych hipoteką.

Rynki kredytów hipotecznych mają istotne znaczenie na rynku wewnętrznym, lecz są z nim 
zintegrowane jedynie nieznacznie, o ile w ogóle. W przypadku kredytów hipotecznych oprócz 
ogólnych trudności, które ograniczają zaciąganie kredytów transgranicznych, również 
w kontekście kredytów konsumenckich, do których to trudności zalicza się problemy 
językowe, różnorodność kultur finansowania i relacje zaufania w środowisku lokalnym, 
występują jeszcze dodatkowe utrudnienia, a w szczególności znaczne różnice w prawie 
poszczególnych państw członkowskich dotyczącym nieruchomości, przepisach regulujących 
wykonywanie pośrednictwa, prawie o księgach wieczystych i hipotece lub prawie 
o egzekucji. Trudności te nie zostały omówione we wniosku dotyczącym dyrektywy; poza 
tym nie da się ich też rozwiązać w perspektywie średnioterminowej. Należy zatem przyznać 
rację Komisji, że możliwości urzeczywistnienia jednolitego rynku, zwłaszcza ze strony 
konsumenta, są bardzo ograniczone, harmonizacja powinna być dokonywana z zachowaniem 
szczególnej ostrożności oraz że powinno się określić jedynie ogólne ramy. Poza tym 
w świetle panującego kryzysu finansowego inne inicjatywy w ramach prawodawstwa 
dotyczącego rynku kapitałowego są ważniejsze od przedmiotowego wniosku.

W kontekście ochrony konsumentów należy po pierwsze stwierdzić, że dla wielu obywateli 
kupno domu i jego sfinansowanie jest największą inwestycją w życiu i w związku z tym 
wymaga ochrony. Zasadniczo obywatele są świadomi znaczenia takiej inwestycji, poszukują 
na ten temat informacji i korzystają z doradztwa. W odróżnieniu od tego obsługa kredytu 
konsumenckiego jest raczej typizowanym produktem masowym o możliwym zastosowaniu 
transgranicznym i towarzyszy jej ryzyko zaskoczenia niedoświadczonych konsumentów. 
W przypadku kredytów związanych z nieruchomościami mieszkalnymi oraz kredytów 
hipotecznych większe znaczenie należy przypisać kwestiom odnoszącym się do zachowania 
różnorodności produktów, swobody zawierania umów przez odpowiedzialnych obywateli 
oraz konkurencji pomiędzy podmiotami oferującymi umowy.
Możliwości uwzględnienia konkretnej sytuacji konsumenta poprzez zawarcie z kredytodawcą 
indywidualnych postanowień umownych, ewentualnie przy korzystaniu z pomocy 
bezstronnego doradcy, nie powinny być ograniczane przez nadmierne regulacje na szczeblu 
europejskim, zwłaszcza że ich wpływ na sytuację transgraniczną pozostaje ograniczony.

Pomimo różnic występujących między sektorem objętym dyrektywą o kredytach 
konsumenckich i zaproponowaną dyrektywą dotyczącą umów o kredyt związanych 
z nieruchomościami mieszkalnymi i umów o kredyt hipoteczny należy zwrócić uwagę na to, 
że przepisy co prawda nie muszą być identyczne, lecz że w przypadku gdy chodzi o ten sam 
przedmiot działalności w tym samym punkcie nie powinno określać się dwóch różnych 
regulacji.
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Wiele państw członkowskich transponowało przepisy dyrektywy o kredytach konsumenckich 
w taki sposób, że mają one zastosowanie również do kredytów zabezpieczonych hipoteką. 
Należy na to zwrócić uwagę.

Ze względu na stabilność rynku finansowego obostrzenia wykraczające poza przepisy 
dyrektywy o kredytach konsumenckich są zbędne, ponieważ już ustalone środki, na przykład 
dotyczące nadzoru bankowego, wymogów kapitałowych i gwarancji w dokumencie, mają taki 
sam zakres stosowania, a nawet oferują lepiej dostosowane instrumenty. W związku z tym 
sprawozdawca zwraca uwagę na wniosek Komisji z dnia 20 lipca 2011 r. dotyczący 
wykonania zalecenia Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (Bazylea III)1.
Podczas gdy w zielonej i białej księdze Komisja stosuje termin „kredyt hipoteczny”, wniosek 
dotyczący dyrektywy, o którym mowa, jest zatytułowany jako „Dyrektywa dotycząca umów 
o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi”. To sformułowanie jest tak samo 
mylące jak art. 1. Wniosek, o którym mowa, z jednej strony obejmuje, choć nie jest to 
z początku oczywiste, tylko umowy o kredyt konsumencki, z drugiej strony natomiast nie 
tylko umowy o kredyt związane z nieruchomościami mieszkalnymi, lecz wszystkie umowy 
o kredyt konsumencki zabezpieczony hipoteką ustanowioną na nieruchomości, również 
w przypadku gdy służą one do sfinansowania na przykład dużych kompleksów 
gospodarczych lub zakupu samochodu osobowego, akcji lub zaciągnięcia kredytu w rachunku 
bieżącym, co w niektórych państwach członkowskich uznaje się za ogólnie przyjętą praktykę. 

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

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 i umów o 
kredyt hipoteczny 

(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 
całego tekstu. Jej przyjęcie będzie 

                                               
1 COM(2011)0453, COM(2011)0452.
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wymagać odpowiednich zmian w całym 
tekście).

Or. de

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) W marcu 2003 r. Komisja rozpoczęła 
proces mający na celu wskazanie 
przeszkód występujących na wewnętrznym 
rynku umów o kredyt związanych z 
nieruchomościami mieszkalnymi oraz 
ocenę skutków tych przeszkód. W 2007 r. 
Komisja przyjęła białą księgę dotyczącą 
integracji rynków kredytu hipotecznego w 
UE. W tej białej księdze Komisja ogłosiła 
zamiar dokonania oceny skutków, między
innymi, wariantów politycznych 
dotyczących informacji udzielanych przed 
zawarciem umowy, baz danych o 
kredytach, zdolności kredytowej, 
rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 
i udzielania porad. Komisja powołała 
również Grupę Ekspertów ds. Historii 
Kredytowej, wspierającą Komisję przy 
opracowaniu środków mających na celu 
poprawę dostępności, porównywalności i 
kompletności danych kredytowych. 
Rozpoczęto również badania na temat roli i 
działalności pośredników kredytowych i 
instytucji niekredytowych oferujących 
umowy o kredyt związane z 
nieruchomościami mieszkalnymi.

(1) W marcu 2003 r. Komisja rozpoczęła 
proces mający na celu wskazanie 
przeszkód występujących na wewnętrznym 
rynku umów o kredyt związanych z 
nieruchomościami mieszkalnymi i umów o 
kredyt hipoteczny oraz ocenę skutków tych 
przeszkód. W 2007 r. Komisja przyjęła 
białą księgę dotyczącą integracji rynków 
kredytu hipotecznego w UE. W tej białej 
księdze Komisja ogłosiła zamiar dokonania 
oceny skutków, między innymi, wariantów 
politycznych dotyczących informacji 
udzielanych przed zawarciem umowy, baz 
danych o kredytach, zdolności kredytowej, 
rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 
i udzielania porad. Komisja powołała 
również Grupę Ekspertów ds. Historii 
Kredytowej, wspierającą Komisję przy 
opracowaniu środków mających na celu 
poprawę dostępności, porównywalności i 
kompletności danych kredytowych. 
Rozpoczęto również badania na temat roli i 
działalności pośredników kredytowych i 
instytucji niekredytowych oferujących 
umowy o kredyt związane z 
nieruchomościami mieszkalnymi i umowy 
o kredyt hipoteczny.

Or. de



PE472.205v01-00 6/66 AM\877227PL.doc

PL

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Zgodnie z Traktatem rynek wewnętrzny 
obejmuje obszar pozbawiony granic 
wewnętrznych, na którym zapewniony jest 
swobodny przepływ towarów i usług oraz 
swoboda przedsiębiorczości. Rozwinięcie 
w ramach tego obszaru bardziej 
przejrzystego i skutecznego rynku kredytu 
jest niezmiernie ważne w celu wspierania 
rozwoju działalności transgranicznej i 
utworzenia wewnętrznego rynku umów o 
kredyt związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi. W systemach prawnych 
poszczególnych państw członkowskich 
występują znaczące różnice pod względem 
prowadzenia działalności polegającej na 
oferowaniu umów o kredyt związanych z 
nieruchomościami mieszkalnymi oraz pod 
względem regulacji pośredników 
kredytowych i instytucji niekredytowych 
oferujących umowy o kredyt związane z 
nieruchomościami mieszkalnymi oraz 
nadzoru nad tymi podmiotami. Takie 
różnice stwarzają przeszkody, które 
ograniczają poziom działalności 
transgranicznej po stronie podaży i popytu, 
co w konsekwencji ogranicza konkurencję 
i ofertę na rynku, podnosi koszty 
udzielania kredytów oferującym je 
podmiotom, a nawet uniemożliwia im 
prowadzenie działalności.

(2) Zgodnie z Traktatem rynek wewnętrzny 
obejmuje obszar pozbawiony granic 
wewnętrznych, na którym zapewniony jest 
swobodny przepływ towarów i usług oraz 
swoboda przedsiębiorczości. Rozwinięcie 
w ramach tego obszaru bardziej 
przejrzystego i skutecznego rynku kredytu 
jest niezmiernie ważne w celu wspierania 
rozwoju działalności transgranicznej i 
utworzenia wewnętrznego rynku umów o 
kredyt związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi i umów o kredyt hipoteczny. 
W systemach prawnych poszczególnych 
państw członkowskich występują znaczące 
różnice pod względem prowadzenia 
działalności polegającej na oferowaniu 
umów o kredyt związanych z 
nieruchomościami mieszkalnymi i umów o 
kredyt hipoteczny oraz pod względem 
regulacji pośredników kredytowych i 
instytucji niekredytowych oferujących 
umowy o kredyt związane z 
nieruchomościami mieszkalnymi i umowy 
o kredyt hipoteczny oraz nadzoru nad tymi 
podmiotami. Takie różnice stwarzają 
przeszkody, które ograniczają poziom 
działalności transgranicznej po stronie 
podaży i popytu, co w konsekwencji 
ogranicza konkurencję i ofertę na rynku, 
podnosi koszty udzielania kredytów 
oferującym je podmiotom, a nawet 
uniemożliwia im prowadzenie działalności.

Or. de
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) W obszarach nieobjętych niniejszą 
dyrektywą państwa członkowskie powinny 
mieć swobodę w utrzymaniu bądź 
wprowadzeniu przepisów prawodawstwa 
krajowego. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość utrzymania lub 
wprowadzenia przepisów krajowych w 
takich obszarach jak prawo zobowiązań, 
dotyczących ważności umów o kredyt, 
wyceny nieruchomości, rejestracji 
gruntów, informacji umownych, kwestii po 
zawarciu umowy oraz postępowania w 
przypadku zaległości w spłacie.

(1) W obszarach nieobjętych niniejszą 
dyrektywą państwa członkowskie powinny 
mieć swobodę w utrzymaniu bądź 
wprowadzeniu przepisów prawodawstwa 
krajowego. Państwa członkowskie 
powinny mieć w szczególności możliwość 
utrzymania lub wprowadzenia przepisów 
krajowych w takich obszarach jak prawo 
zobowiązań i prawo rzeczowe, 
dotyczących ważności umów o kredyt, 
wyceny nieruchomości, rejestracji 
gruntów, informacji umownych, kwestii po 
zawarciu umowy oraz postępowania w 
przypadku zaległości w spłacie.

Or. de

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Celem niniejszej dyrektywy jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
w odniesieniu do wszystkich kredytów 
udzielanych konsumentom. Powinna ona 
zatem mieć zastosowanie do kredytów 
zabezpieczonych nieruchomością lub
kredytów wykorzystywanych w celu 
nabycia nieruchomości w określonych 
państwach członkowskich oraz do 
kredytów na remont nieruchomości 
mieszkalnej, które nie są objęte dyrektywą 
2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie 
umów o kredyt konsumencki oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 87/102/EWG, 

(9) Celem niniejszej dyrektywy jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
w odniesieniu do wszystkich kredytów 
udzielanych konsumentom. Powinna ona 
zatem mieć zastosowanie do umów o 
kredyt konsumencki zabezpieczony 
hipoteką lub umów o kredyt konsumencki 
na sfinansowanie nieruchomości w 
określonych państwach członkowskich 
oraz do kredytów na remont nieruchomości 
mieszkalnej, które nie są objęte dyrektywą 
2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie 
umów o kredyt konsumencki oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 87/102/EWG, 
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która określa na poziomie Unii przepisy 
dotyczące umów o kredyt konsumencki. 
Ponadto niniejsza dyrektywa nie powinna 
mieć zastosowania do niektórych rodzajów 
umów o kredyt, w przypadku których 
kredyt udzielany jest przez pracodawcę 
swoim pracownikom na określonych 
warunkach, jak przewidziano już w 
dyrektywie 2008/48/WE.

która określa na poziomie Unii przepisy 
dotyczące umów o kredyt konsumencki. 
Ponadto niniejsza dyrektywa nie powinna 
mieć zastosowania do niektórych rodzajów 
umów o kredyt, w przypadku których 
kredyt udzielany jest przez pracodawcę 
swoim pracownikom na określonych 
warunkach, jak przewidziano już w 
dyrektywie 2008/48/WE.

Or. de

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9a) Ponadto niniejsza dyrektywa, zgodnie 
z dyrektywą 2008/48/WE, nie powinna 
mieć zastosowania do umów o kredyt 
związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi i umów o kredyt hipoteczny, 
których wartość przekracza 2 miliony 
euro. Z zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy powinny być ponadto 
wyłączone uzgodnienia dotyczące 
odroczenia spłaty, umowy najmu lub 
leasingu, umowy o kredyt w rachunku 
bieżącym, umowy o kredyt 
nieoprocentowany i wolny od wszelkich 
opłat, umowy o kredyt zawarte z 
przedsiębiorstwami inwestycyjnymi, 
umowy o kredyt, które są wynikiem ugody, 
umowy o kredyt, które dotyczą odroczonej 
spłaty – bez żadnych opłat – istniejącego 
zadłużenia, a także umowy o kredyt 
dotyczące kredytów udzielanych 
ograniczonej grupie osób na mocy 
przepisu ustawowego.

Or. de
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Równie ważne jest uwzględnienie 
specyfiki umów o kredyt związanych z 
nieruchomościami mieszkalnymi, która 
uzasadnia odmienne podejście. Ze względu 
na charakter i możliwe dla konsumenta 
konsekwencje umowy o kredyt związanej z 
nieruchomością mieszkalną, materiały 
reklamowe i dostosowane do 
indywidualnych potrzeb konsumenta 
informacje udzielane przed zawarciem 
umowy powinny obejmować ostrzeżenie 
przed ryzykiem, na przykład ostrzeżenie o 
charakterze i konsekwencjach 
ustanowienia zabezpieczenia. Zgodnie ze 
stosowanym już w tym sektorze 
dobrowolnym podejściem w zakresie 
kredytów mieszkaniowych, informacje 
ogólne udzielane przed zawarciem umowy 
powinny być dostępne w każdym 
momencie, oprócz dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb konsumenta 
informacji udzielanych przed zawarciem 
umowy. Ponadto zróżnicowane podejście 
jest uzasadnione w celu uwzględnienia 
doświadczeń wynikających z kryzysu 
finansowego, tak by zagwarantować 
rzetelne udzielanie kredytów. W tym 
kontekście należy wzmocnić przepisy 
dotyczące oceny zdolności kredytowej w 
porównaniu z przepisami dotyczącymi 
kredytu konsumenckiego, pośrednicy 
kredytowi powinni również przekazywać 
bardziej dokładne informacje na temat ich 
statusu i powiązań z kredytodawcami, aby 
ujawnić potencjalne konflikty interesów, a 
wszystkie podmioty biorące udział w 
zawieraniu umów o kredyt związanych z 
nieruchomościami mieszkalnymi powinny 
być objęte odpowiednimi procedurami 
udzielania zezwoleń, rejestracji i nadzoru.

(14) Równie ważne jest uwzględnienie 
specyfiki umów o kredyt związanych z 
nieruchomościami mieszkalnymi, która 
uzasadnia odmienne podejście. Zgodnie ze 
stosowanym już w tym sektorze 
dobrowolnym podejściem w zakresie 
kredytów mieszkaniowych, informacje 
ogólne udzielane przed zawarciem umowy 
powinny być dostępne w każdym 
momencie, oprócz dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb konsumenta 
informacji udzielanych przed zawarciem 
umowy. Ponadto zróżnicowane podejście 
jest uzasadnione w celu uwzględnienia 
doświadczeń wynikających z kryzysu 
finansowego, tak by zagwarantować 
rzetelne udzielanie kredytów. Zdolność 
kredytowa powinna być oceniana zgodnie 
przepisami dyrektywy 2008/48/WE.
Pośrednicy kredytowi powinni również 
przekazywać bardziej dokładne informacje 
na temat ich statusu i powiązań z 
kredytodawcami, aby ujawnić potencjalne 
konflikty interesów, a wszystkie podmioty
biorące udział w zawieraniu umów o 
kredyt związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi powinny być objęte 
odpowiednimi procedurami udzielania 
zezwoleń, rejestracji i nadzoru.
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Poprawka 8

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 
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.

(16) Obowiązujące ramy prawne powinny 
dawać konsumentom zaufanie co do tego, 
że kredytodawcy i pośrednicy kredytowi 
uwzględniają prawa i interesy 
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.

Or. de

Poprawka 9

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 

(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 



AM\877227PL.doc 11/66 PE472.205v01-00

PL

porównania reklam. Niezbędne są 
szczegółowe przepisy dotyczące reklamy 
umów o kredyt związanych z 
nieruchomościami mieszkalnymi oraz 
wykaz elementów, które należy 
uwzględnić 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.

porównania reklam. Niezbędne są 
szczegółowe ostateczne przepisy dotyczące 
reklamy umów o kredyt związanych z 
nieruchomościami mieszkalnymi i umów o 
kredyt hipoteczny oraz wykaz elementów, 
które należy uwzględnić w materiałach 
reklamowych i marketingowych 
skierowanych do konsumentów, aby 
umożliwić im porównanie różnych ofert, o 
ile w reklamie będzie mowa o odsetkach i 
kosztach. W pozostałych przypadkach 
państwa członkowskie powinny mieć 
swobodę w zakresie określania wymogów 
informacyjnych w swoim prawie 
krajowym. Przepisy takie uwzględniają 
specyfikę umów o kredyt związanych z 
nieruchomościami mieszkalnymi.

Or. de

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Konsument może jeszcze 
potrzebować dodatkowej pomocy w celu 
podjęcia decyzji, która umowa o kredyt 
spośród gamy proponowanych produktów 
jest dla niego najodpowiedniejsza z punktu 
widzenia jego potrzeb i sytuacji 
finansowej. Kredytodawcy, a w przypadku 
transakcji zawieranej przez pośrednika 
kredytowego pośrednicy kredytowi, 
powinni zapewniać taką pomoc w 
odniesieniu do produktów kredytowych 
oferowanych przez nich konsumentom. 
Odnośne informacje, jak również 
zasadnicze cechy charakterystyczne 
proponowanych produktów, powinny 

(22) Niezależnie od informacji 
udzielanych przed zawarciem umowy o 
kredyt konsument może jeszcze 
potrzebować dodatkowej pomocy w celu 
podjęcia decyzji, która umowa o kredyt 
spośród proponowanych produktów jest 
dla niego najodpowiedniejsza z punktu 
widzenia jego potrzeb i sytuacji 
finansowej. Państwa członkowskie 
powinny zatem zadbać o to, by 
kredytodawcy zapewniali taką pomoc w 
odniesieniu do produktów kredytowych 
oferowanych przez nich konsumentom. W 
odpowiednich przypadkach informacje 
udzielane przed zawarciem umowy o 
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zatem zostać przedstawione konsumentowi 
w sposób dostosowany do jego 
indywidualnych potrzeb, tak aby mógł on 
zrozumieć wpływ, jaki mogą one mieć na 
jego sytuację ekonomiczną. Państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
określenia, kiedy i w jakim zakresie takie 
wyjaśnienia mają być udzielane 
konsumentowi, biorąc pod uwagę 
konkretną sytuację, w jakiej kredyt jest 
oferowany, potrzebę uzyskania pomocy 
przez konsumenta, a także charakter 
poszczególnych produktów kredytowych.

kredyt, jak również zasadnicze elementy 
charakterystyczne dla proponowanych 
produktów, powinny zostać przedstawione 
konsumentowi w sposób dostosowany do 
jego indywidualnych potrzeb, tak aby 
mógł on zrozumieć wpływ, jaki mogą one 
mieć na jego sytuację ekonomiczną. W 
stosownych przypadkach obowiązkiem 
udzielenia konsumentowi pomocy powinni 
być objęci również pośrednicy kredytowi. 
Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość określenia, kiedy i w jakim 
zakresie takie wyjaśnienia mają być 
udzielane konsumentowi, biorąc pod 
uwagę konkretną sytuację, w jakiej kredyt 
jest oferowany, potrzebę uzyskania 
pomocy przez konsumenta, a także 
charakter poszczególnych produktów 
kredytowych.

Or. de

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) W celu wspierania ustanowienia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz 
zapewnienia konsumentom w całej Unii 
wysokiego poziomu ochrony, niezbędne 
jest zagwarantowanie w całej Unii 
porównywalności informacji dotyczących 
rzeczywistych rocznych stóp 
oprocentowania. Całkowity koszt kredytu 
ponoszony przez konsumenta powinien 
obejmować wszystkie koszty, które musi 
pokryć konsument w związku z daną 
umową o kredyt, z wyjątkiem kosztów 
notarialnych. Koszt ten powinien zatem 
obejmować odsetki, prowizje, podatki, 
opłaty dla pośredników kredytowych i 
wszelkie inne opłaty oraz koszt 
ubezpieczenia lub innych produktów 

(23) W celu wspierania ustanowienia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz 
zapewnienia konsumentom w całej Unii 
wysokiego poziomu ochrony, niezbędne 
jest spójne zagwarantowanie w całej Unii 
porównywalności informacji dotyczących 
rzeczywistych rocznych stóp 
oprocentowania. Całkowity koszt kredytu 
ponoszony przez konsumenta powinien 
obejmować wszystkie koszty, które musi 
pokryć konsument w związku z daną 
umową o kredyt, z wyjątkiem kosztów 
związanych z zabezpieczeniem kredytu, 
takich jak opłaty skarbowe lub notarialne. 
Koszt ten powinien zatem obejmować 
odsetki, prowizje, podatki, opłaty dla 
pośredników kredytowych i wszelkie inne 
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dodatkowych, jeżeli są one obowiązkowe, 
aby uzyskać kredyt na oferowanych 
warunkach. Ponieważ na etapie 
poprzedzającym zawarcie umowy
wysokość rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania może być przedstawiona 
jedynie w formie przykładu, taki przykład 
powinien być reprezentatywny. Dlatego 
powinien on, na przykład, odnosić się do 
średniego okresu kredytowania i całkowitej 
kwoty kredytu przyznanego na podstawie 
rozważanego rodzaju umowy o kredyt. 
Aby uwzględnić skomplikowany charakter 
obliczeń rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania (na przykład w przypadku 
kredytów opartych na zmiennej stopie 
procentowej lub niestandardowej 
amortyzacji) oraz umożliwić 
uwzględnienie innowacji w zakresie 
produktów, możliwe powinno być 
zastosowanie regulacyjnych standardów 
technicznych w celu zmiany lub 
doprecyzowania metody obliczania 
rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania. Zastosowana w niniejszej 
dyrektywie definicja i metoda obliczania 
rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 
powinna być taka sama jak w dyrektywie 
2008/48/WE, aby ułatwić konsumentom 
zrozumienie tego zagadnienia i 
przeprowadzanie porównań. Jeśli jednak 
dyrektywa 2008/48/WE zostanie 
zmieniona w późniejszym okresie, te 
definicje i metody mogą być w przyszłości 
różne. Państwa członkowskie mają 
możliwość utrzymania lub wprowadzenia 
zakazów dokonywania przez kredytobiorcę 
jednostronnych zmian stopy 
oprocentowania kredytu.

opłaty oraz koszt ubezpieczenia lub innych 
produktów dodatkowych, jeżeli są one 
obowiązkowe, aby uzyskać kredyt na 
oferowanych warunkach. Ponieważ na
etapie poprzedzającym zawarcie umowy 
wysokość rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania może być przedstawiona 
jedynie w formie przykładu, taki przykład 
powinien być reprezentatywny. Dlatego 
powinien on, na przykład, odnosić się do 
średniego okresu kredytowania i całkowitej 
kwoty kredytu przyznanego na podstawie 
rozważanego rodzaju umowy o kredyt. 
Aby uwzględnić skomplikowany charakter 
obliczeń rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania (na przykład w przypadku 
kredytów opartych na zmiennej stopie 
procentowej lub niestandardowej 
amortyzacji) oraz umożliwić 
uwzględnienie innowacji w zakresie 
produktów, możliwe powinno być 
zastosowanie regulacyjnych standardów 
technicznych w celu zmiany lub 
doprecyzowania metody obliczania 
rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania. W celu zapewnienia 
porównywalności, zarówno w niniejszej 
dyrektywie, jak i w dyrektywie 2008/48/ 
WE, należy dążyć do opracowania 
możliwie jak najspójniejszej definicji i 
metody obliczania rzeczywistej rocznej 
stopy oprocentowania. Obliczanie 
rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 
zgodnie z dyrektywą 2008/48/WE w 
przypadku kredytów z początkowo stałą 
stopą oprocentowania może okazać się dla 
konsumenta mylące. Powinno to zostać 
poprawione. Jeśli obydwie dyrektywy 
zostaną zmienione, w przyszłości mogą
wyniknąć dalsze odstępstwa. Państwa 
członkowskie mają możliwość utrzymania 
lub wprowadzenia zakazów dokonywania 
przez kredytobiorcę jednostronnych zmian 
stopy oprocentowania kredytu.

Or. de
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Poprawka 12

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 
następuje wyłącznie w wyjątkowej 
sytuacji. 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 13

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 lub pośrednikowi 
kredytowemu wszelkich dostępnych i 
istotnych informacji o ich sytuacji 
finansowej i osobistej, aby umożliwić 
przystąpienie do oceny zdolności 
kredytowej; w przeciwnym razie pożądany 
kredyt może nie zostać im udzielony. W 
sytuacjach gdy konsumenci świadomie 
udzielają niepełnych lub niedokładnych 
informacji, państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość wymierzenia 
odpowiednich sankcji.
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Poprawka 14

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 
publicznego, takimi jak zapobieganie 

(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 informacje na temat tej bazy 
danych oraz podać wszelkie informacje 
wymagane dyrektywą 95/46/WE. 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, a także o tym, że tego typu 
zautomatyzowane wyniki mogą być też 
weryfikowane ręcznie, mimo że taka 
weryfikacja nie należy do obowiązków 
kredytodawcy. 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 
publicznego, takimi jak zapobieganie 
przestępstwom, prowadzenie dochodzeń w 
ich sprawie, wykrywanie ich lub ściganie.
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przestępstwom, prowadzenie dochodzeń w 
ich sprawie, wykrywanie ich lub ściganie.

Or. de

Poprawka 15

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) Konsument powinien nie mieć 
wątpliwości co do tego, kiedy udzielanie 
mu porad stanowi usługę odrębną od 
usługi udzielenia kredytu. Wynagrodzenia 
za tę usługę można żądać wyłącznie, w 
przypadku gdy konsument został jasno i 
zrozumiale poinformowany zarówno o tej 
usłudze, jak i o metodzie obliczania 
wynagrodzenia. Podmioty udzielające 
porad powinny spełniać ogólne standardy, 
aby zagwarantować, że konsumentowi 
przedstawiana będzie gama produktów 
adekwatnych do jego potrzeb i sytuacji 
osobistej. Porady te powinny opierać się na 
uczciwej i odpowiednio szeroko zakrojonej 
analizie dostępnych produktów i na 
dokładnym zbadaniu sytuacji finansowej 
konsumenta oraz jego preferencji i celów, 
przy czym powinny one być oparte na 
aktualnych informacjach i rzetelnych 
założeniach dotyczących sytuacji osobistej 
konsumenta w całym okresie 
kredytowania. W przypadku gdyby porady 
te odnosiły się tylko do własnej gamy 
produktów, należy poinformować o tym 
konsumenta. Państwa członkowskie mogą 
doprecyzować, w jaki sposób powinna być 
oceniana adekwatność danego produktu dla 
konsumenta w kontekście udzielania porad.

Or. de
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Poprawka 16

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 
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 

(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 z 
zachowaniem wiążącego charakteru 
uzgodnionych okresów obowiązywania 
stałej stopy oprocentowania. 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 
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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.

rekompensaty z tytułu potencjalnych strat, 
w tym strat z tytułu utraty odsetek,
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. 

Or. de

Poprawka 17

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 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 

skreślony
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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. de

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) Aby uwzględnić rozwój sytuacji na 
rynkach kredytu związanego z 
nieruchomościami mieszkalnymi, w tym 
dostępnej gamy produktów, Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do zmiany 
treści pozycji zawierających standardowe 
informacje podawane w reklamie, treści i 
formatu europejskiego znormalizowanego 
arkusza informacyjnego (ESIS), treści 
informacji ujawnianych przez 
pośredników kredytowych, wzoru i założeń 
wykorzystywanych do obliczania 
rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 
oraz kryteriów uwzględnianych przy 
ocenie zdolności kredytowej konsumenta.

(40) Aby uwzględnić rozwój sytuacji na 
rynkach kredytu związanego z 
nieruchomościami mieszkalnymi, w tym 
dostępnej gamy produktów, Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do zmiany 
treści i formatu europejskiego 
znormalizowanego arkusza 
informacyjnego (ESIS), a także do zmiany 
wzoru i założeń wykorzystywanych do 
obliczania rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania.

Or. de
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(41) Aby uwzględnić zmiany sytuacji 
gospodarczej, takie jak inflację i rozwój 
sytuacji na rynkach umów o kredyt 
związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do określenia minimalnej 
kwoty pieniężnej ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
wykonywanego zawodu lub 
porównywalnej gwarancji w odniesieniu 
do pośredników kredytowych, poprzez 
przyjęcie regulacyjnych standardów 
technicznych.

skreślony

Or. de

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(43) Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
powinno przysługiwać prawo wyrażenia 
sprzeciwu wobec aktu delegowanego w 
terminie dwóch miesięcy od daty 
zawiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady powinno być 
możliwe przedłużenie tego terminu o jeden 
miesiąc w odniesieniu do obszarów 
szczególnie istotnych. Parlament 
Europejski i Rada powinny mieć również 
możliwość informowania pozostałych 
instytucji, że nie zamierzają wyrażać 
sprzeciwu.

(43) Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
powinno przysługiwać prawo wyrażenia 
sprzeciwu wobec aktu delegowanego w 
terminie trzech miesięcy od daty 
zawiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady powinno być 
możliwe przedłużenie tego terminu o dwa 
miesiące w odniesieniu do obszarów 
szczególnie istotnych. Parlament 
Europejski i Rada powinny mieć również 
możliwość informowania pozostałych 
instytucji, że nie zamierzają wyrażać 
sprzeciwu.

Or. de
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie ram dla niektórych aspektów 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich 
dotyczących oferowanych konsumentom 
umów o kredyt związanych z 
nieruchomościami mieszkalnymi oraz
dotyczących niektórych aspektów 
wymogów ostrożnościowych i 
nadzorczych wobec pośredników 
kredytowych i kredytodawców.

Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie ram dla niektórych aspektów 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich 
dotyczących niektórych aspektów 
wymogów ostrożnościowych i 
nadzorczych wobec pośredników 
kredytowych i kredytodawców, o ile 
odnoszą się one do umów o kredyt 
konsumencki zabezpieczony hipoteką lub 
umów o kredyt konsumencki na 
sfinansowanie nieruchomości 
mieszkalnych.

Or. de

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. de
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Poprawka 23

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;

b) umów o kredyt, które w momencie 
zawierania umowy kredytowej są 
przeznaczone na sfinansowanie nabycia 
lub utrzymania prawa własności gruntu lub 
istniejącego bądź planowanego budynku 
mieszkalnego;

Or. de

Poprawka 24

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.

c) umów o kredyt przeznaczony na 
sfinansowanie remontu nieruchomości 
mieszkalnej, której dana osoba jest 
właścicielem lub użytkownikiem, 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.

Or. de

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ba) umów o kredyt, którego całkowita 
kwota jest wyższa niż 2 miliony euro;
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Or. de

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

bb) uzgodnień dotyczących odroczenia 
spłaty w przypadku umów o kredyt 
zawartych na okres nieprzekraczający 6 
miesięcy, jeśli stopa oprocentowania 
kredytu w czasie odroczenia spłaty nie 
przekracza wysokości odsetek umownych;

Or. de

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

bc) umów najmu lub leasingu, jeżeli ani 
sama umowa, ani jakakolwiek umowa 
odrębna nie przewidują obowiązku 
nabycia przedmiotu umowy; domniemywa 
się, że taki obowiązek istnieje, jeżeli 
kredytodawca decyduje o tym 
jednostronnie;

Or. de

Uzasadnienie

Por. art. 2 ustęp 2 lit. d) dyrektywy o kredytach konsumenckich.
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Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

bd) umów o kredyt w rachunku bieżącym;

Or. de

Uzasadnienie

Por. art. 2 ust. 2 lit. e) dyrektywy o kredytach konsumenckich.

Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

be) umów o kredyt nieoprocentowany i 
wolny od wszelkich opłat oraz umów o 
kredyt zawartych na warunkach 
przewidujących jego spłatę w terminie 
trzech miesięcy i wymóg uiszczenia 
jedynie nieznacznych opłat;

Or. de

Uzasadnienie

Por. art. 2 ust. 2 lit. f) dyrektywy o kredytach konsumenckich.

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

bf) umów o kredyt zawartych z 
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przedsiębiorstwami inwestycyjnymi 
zdefiniowanymi w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
rynków instrumentów finansowych lub z 
instytucjami kredytowymi zdefiniowanymi 
w art. 4 dyrektywy 2006/48/WE w celu 
umożliwienia inwestorowi 
przeprowadzenia transakcji mającej 
związek z przynajmniej jednym 
instrumentem wymienionym w sekcji C 
załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE, w 
przypadku gdy przedsiębiorstwo 
inwestycyjne lub instytucja kredytowa 
udzielająca kredytu bierze udział w takiej 
transakcji;

Or. de

Uzasadnienie

Por. art. 2 ust. 2 lit. h) dyrektywy o kredytach konsumenckich.

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

bg) umów o kredyt, które są wynikiem 
ugody osiągniętej w sądzie lub przed 
innym organem ustawowym;

Or. de

Uzasadnienie

Por. art. 2 ust. 2 lit. i) dyrektywy o kredytach konsumenckich.
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Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

bh) umów o kredyt, które dotyczą 
odroczonej spłaty – bez żadnych opłat –
istniejącego zadłużenia;

Or. de

Uzasadnienie

Por. art. 2 ust. 2 lit. j) dyrektywy o kredytach konsumenckich.

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

bi) umów o kredyt dotyczących kredytów 
udzielanych ograniczonej grupie klientów 
na mocy przepisu
ustawowego służącego interesowi 
ogólnemu, z zastosowaniem niższych stóp 
oprocentowania niż powszechnie 
stosowane na rynku lub 
nieoprocentowanych, lub z zastosowaniem 
innych warunków, które są korzystniejsze 
dla konsumenta niż powszechnie 
stosowane na rynku, oraz stóp 
oprocentowania nie wyższych niż 
powszechnie stosowane na rynku.

Or. de

Uzasadnienie

Kredyty preferencyjne służą sfinansowaniu osiągnięcia celów ekonomicznych, społecznych i 
dotyczących polityki środowiskowej oraz udziela się ich, zgodnie z wymogami prawnymi, na 
korzystniejszych warunkach rynkowych niż te stosowane powszechnie. Zgodnie z art. 2 ust. 2 
lit. l) dyrektywy o kredytach konsumenckich kredyty preferencyjne powinny zostać wykluczone 
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z zakresu stosowania.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – 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 kredytu;

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do dyrektywy o kredytach konsumenckich; por. także punkt 11 preambuły.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera l a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

la) „całkowita kwota kredytu” oznacza 
maksymalną kwotę lub łączne kwoty 
udostępnione na podstawie umowy o 
kredyt, niezależnie od tego, czy zostaną 
one wypłacone konsumentowi czy osobie 
trzeciej;

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ termin ten występuje we wniosku (art. 8 ust. 2 lit. d)), należy go zdefiniować; por. 
także art. 3 lit. l) dyrektywy 2008/48/WE.
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Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ra) „nieruchomość mieszkalna” oznacza 
nieruchomość wykorzystywaną głównie do 
celów mieszkaniowych;

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ termin ten występuje we wniosku, należy go zdefiniować.

Poprawka 37

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 dopilnowują, aby organom 
tym przyznano wszelkie uprawnienia 
niezbędne do wykonywania ich 
obowiązków. Jeżeli państwa członkowskie 
wdrażają postanowienia niniejszej 
dyrektywy na mocy przepisów, które 
zgodnie z ich prawem krajowym nie 
podlegają kontroli odpowiednich 
organów, wówczas owe państwa 
członkowskie mogą zrezygnować z 
wyznaczenia takich organów lub z 
przyznania wyznaczonym organom 
odnośnych uprawnień.

Or. de
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Poprawka 38

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).

Jeżeli istnieje potrzeba wyznaczenia 
odpowiednich organów i przekazania im 
stosownych uprawnień, 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 drodze odstępstwa państwa 
członkowskie mogą również wyznaczyć 
organy, których nie zalicza się do 
właściwych organów wymienionych w art. 
4 ust. 2 wspomnianego wyżej 
rozporządzenia, jeżeli dane państwo 
członkowskie zadba o to, aby przepisy 
wspomnianego rozporządzenia właściwe 
ze względu na wdrożenie art. 18, 19, 20 i 
21 niniejszej dyrektywy miały do nich 
odpowiednio zastosowanie.

Or. de

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli na terytorium państwa 
członkowskiego istnieje więcej niż jeden 
właściwy organ, państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby te organy ściśle ze sobą 
współpracowały w sposób umożliwiający 
skuteczne wykonywanie przypisanych im 
obowiązków.

2. Jeżeli na terytorium państwa 
członkowskiego istnieje więcej niż jeden 
właściwy organ, państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby te organy ściśle ze sobą 
współpracowały.
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Or. de

Poprawka 40

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 oraz uwzględniał prawa i 
interesy konsumenta.

Or. de

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. de
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Poprawka 42

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. de

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Obowiązek ten nie ma zastosowania, w 
przypadku gdy ustawodawstwo krajowe 
wymaga podawania rzeczywistej rocznej 
stopy oprocentowania w reklamach 
dotyczących umów o kredyt, w których nie 
podaje się stopy oprocentowania lub 
innych danych liczbowych dotyczących 
wszelkich kosztów kredytu ponoszonych 
przez konsumenta w rozumieniu akapitu 
pierwszego.

Or. de

Uzasadnienie
Dostosowanie do art. 4 ust. 1 dyrektywy o kredytach konsumenckich.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Standardowe informacje określają w 
sposób jasny, zwięzły i widoczny na 
podstawie reprezentatywnego przykładu:

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. de

Uzasadnienie
Dostosowanie do art. 4 ust. 2 dyrektywy o kredytach konsumenckich.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – 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;

Or. de

Uzasadnienie

Zbyt szczegółowe informacje podawane w reklamie.
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) okres obowiązywania umowy o kredyt; f) w odpowiednich przypadkach – okres 
obowiązywania umowy o kredyt; 

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 4 ust. 2 lit. d) dyrektywy o kredytach konsumenckich.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) wysokość rat; g) ewentualnie wysokość rat;

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 4 ust. 2 lit. f) dyrektywy o kredytach konsumenckich.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) całkowitą kwotę do zapłaty przez 
konsumenta;

skreślona

Or. de
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – 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

Or. de

Uzasadnienie

Zbyt szczegółowe informacje podawane w reklamie; nie odpowiada to modelowi 
odpowiedzialnego konsumenta.

Poprawka 50

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 
pozycji zawierających standardowe 
informacje określony w ust. 2 lit. a)-i) 
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niniejszego artykułu.

Or. de

Poprawka 51

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 
informacje ogólne o umowach o kredyt 
były udostępniane przez kredytodawców 
lub w stosownych przypadkach przez 
pośredników kredytowych w każdym 
momencie w formie papierowej, na innym 
trwałym nośniku lub w postaci 
elektronicznej.

Or. de

Uzasadnienie

Por. art. 5 ust. 1 dyrektywy o kredytach konsumenckich.

Poprawka 52

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

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 8 ust. 2 i art. 5 ust. 1 lit. g) dyrektywy o kredytach konsumenckich.
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Poprawka 53

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. de

Uzasadnienie

Obowiązek podania tego typu informacji jest sprzeczny z modelem odpowiedzialnego 
konsumenta i mógłby stanowić barierę utrudniającą funkcjonowanie jednolitego rynku. 
Należy zatem zapewnić spójność z dyrektywą o kredytach konsumenckich.

Poprawka 54

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ka) w przypadku umowy o kredyt, zgodnie 
z którą płatności dokonywane przez 
konsumenta nie są natychmiast 
odpowiednio zaliczane na poczet spłaty 
całkowitej kwoty kredytu, 
ale są wykorzystywane do zgromadzenia 
kapitału przez okresy i na warunkach 
określonych w umowie o kredyt lub w 
umowie dodatkowej, informacje udzielane 
przed zawarciem umowy, wymagane na 
mocy ust. 2, zawierają jasne i zwięzłe 
stwierdzenie, że taka umowa o kredyt nie 
przewiduje gwarancji spłaty całkowitej 
kwoty kredytu wypłaconej na jej 
podstawie, chyba że taka gwarancja jest 
udzielana.

Or. de
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Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 5 ust. 5 dyrektywy o kredytach konsumenckich.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. 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.

2. W stosownym czasie przed związaniem 
się konsumenta umową o kredyt lub 
ofertą kredytodawca i w stosownych 
przypadkach pośrednik kredytowy po 
przekazaniu przez konsumenta 
wymaganych informacji o jego potrzebach, 
sytuacji finansowej i preferencjach zgodnie 
z art. 14 dostarczają konsumentowi – na 
podstawie warunków kredytu 
zaproponowanych przez kredytodawcę, a 
także, w stosownych przypadkach, zgodnie 
z preferencjami określonymi przez 
konsumenta i informacjami przez niego 
przekazanymi – informacje dostosowane
do jego potrzeb, niezbędne
do porównania różnych ofert i podjęcia, 
przy pełnej znajomości faktów, 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 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.
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Uznaje się, że kredytodawca i w 
stosownych przypadkach pośrednik 
kredytowy spełnili wymogi dotyczące 
udzielenia konsumentowi informacji przed 
zawarciem umowy na odległość zawarte w 
art. 3 dyrektywy 2002/65/WE, jeśli 
przedłożyli konsumentowi arkusz ESIS.

Uznaje się, że kredytodawca i w 
stosownych przypadkach pośrednik 
kredytowy spełnili wymogi dotyczące 
udzielenia konsumentowi informacji przed 
zawarciem umowy na odległość zawarte w 
art. 3 dyrektywy 2002/65/WE, jeśli 
przedłożyli konsumentowi arkusz 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.

Państwa członkowskie mogą przewidzieć 
konieczność udzielenia konsumentowi 
dodatkowych informacji. Te informacje, 
podobnie jak wszelkie dodatkowe 
dobrowolne 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.

Or. de

Uzasadnienie

Zbieżność z dyrektywą o kredytach konsumenckich; poza tym znaczne różnice krajowe mogą 
spowodować konieczność uwzględnienia różnych informacji o ochronie konsumentów.

Poprawka 56

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.

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

Or. de
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Poprawka 57

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zmieniają wykaz pozycji zawierających 
standardowe informacje określony w ust. 
1 niniejszego artykułu;

skreślona

Or. de

Poprawka 58

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) usuwają pozycje zawierające 
informacje określone w załączniku II;

skreślona

Or. de

Poprawka 59

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) uzupełniają wykaz pozycji 
zawierających informacje określony w 
załączniku II;

skreślona

Or. de
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Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1a. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
kredytodawca był informowany przez 
pośrednika kredytowego o ewentualnych 
opłatach należnych od konsumenta na 
rzecz pośrednika kredytowego za jego 
usługi dotyczące obliczania rzeczywistej 
rocznej stopy oprocentowania.

Or. de

Uzasadnienie

Por. art. 21 lit. c) dyrektywy o kredytach konsumenckich.

Poprawka 61

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. de
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Poprawka 62

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 
niniejszego artykułu.

skreślony

Or. de

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

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 

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawcy i, w stosownych 
przypadkach, pośrednicy kredytowi 
udzielali konsumentowi odpowiednich 
wyjaśnień, w odpowiednich przypadkach 
przez objaśnienie informacji udzielanych 
przed zawarciem umowy oraz informacji 
wynikających z arkusza ESIS, głównych 
cech proponowanych produktów oraz 
konkretnych skutków dla konsumenta, 
jakie mogą one za sobą pociągać, w tym 
konsekwencji zaległości w spłacie, tak aby
konsument mógł ocenić, czy 
proponowana umowa o kredyt jest 
dostosowana do jego potrzeb i sytuacji 
finansowej. Państwa członkowskie mogą 
ustalić tryb i zakres takiej pomocy, a także 
określić podmiot, który ma udzielać 
pomocy, w zależności od konkretnych 
okoliczności, w jakich umowa o kredyt jest 
oferowana, osobę, której jest ona 
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lub pośrednikowi kredytowemu ustalenie
poziomu wyjaśnień, których należy 
udzielić konsumentowi, i odpowiednie 
dostosowanie tych wyjaśnień.

oferowana, a także rodzaj oferowanego 
kredytu.

Takie wystarczające wyjaśnienia obejmują 
między innymi objaśnienie informacji i 
pojęć zawartych w informacjach 
udzielanych przed zawarciem umowy 
zgodnie z art. 9 i 10 oraz objaśnienie 
konsekwencji dla konsumenta 
wynikających z zawarcia umowy o kredyt, 
w tym w przypadku zaległości w spłacie 
kredytu przez konsumenta.

Or. de

Uzasadnienie

Zbieżność z dyrektywą o kredytach konsumenckich.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. 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.

2. 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.

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

Koszty prowadzenia rachunku, na którym 
zapisywane są zarówno transakcje 
płatności, jak i wypłaty, koszty korzystania 
ze środków płatniczych, zarówno dla 
transakcji płatności, jak i dokonywania 
wypłat, oraz inne koszty związane z 
transakcjami płatności uwzględnia się w 
całkowitym koszcie kredytu ponoszonym 
przez konsumenta, chyba że otwarcie 
rachunku nie jest obowiązkowe, a koszty 
rachunku zostały w sposób jasny i 
odrębny podane w umowie o kredyt lub 
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innej umowie zawartej z konsumentem.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 19 ust. 2 dyrektywy o kredytach konsumenckich.

Poprawka 65

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. Jeśli w 
odniesieniu do początkowego okresu 
ustalona została stała stopa 
oprocentowania kredytu, za stopę 
oprocentowania kredytu należy uznać co 
najmniej pierwotną stopę 
oprocentowania. 

Or. de

Uzasadnienie

Obecnie stosowana metoda obliczania, zgodna z dyrektywą 2008/48/WE, może wprowadzać 
konsumenta w błąd. Ewentualnie należy dostosować dyrektywę 2008/48/WE.
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – 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 
zmiany wzoru i założeń wykorzystywanych
do obliczania rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania określonej w załączniku I.

5. Komisji przyznaje się uprawnienia, 
zgodnie z art. 26, do zmiany wzoru 
wykorzystywanego do obliczania 
rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 
określonej w załączniku I.

Komisja w momencie przyjmowania takich 
aktów delegowanych zmienia w razie 
konieczności wzór i założenia określone w 
załączniku I, w szczególności jeśli 
założenia określone w niniejszym artykule 
i w załączniku I są niewystarczające do 
zapewnienia jednolitego sposobu 
obliczania rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania lub przestają być 
dostosowane do sytuacji na rynku.

Komisja w momencie przyjmowania takich 
aktów delegowanych zmienia w razie 
konieczności wzór określony w załączniku 
I. 

Or. de

Poprawka 67

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 ocenę 
zdolność kredytowej konsumenta na 
podstawie wystarczających informacji 
przekazanych mu w stosownych 
przypadkach przez konsumenta oraz, w 
razie konieczności, na postawie informacji 
uzyskanych z odpowiedniej bazy danych. 
Państwa członkowskie dopilnowują, by 
kredytodawcy ustanowili odpowiednie 
procedury oceny zdolności kredytowej
konsumenta. Procedury te są poddawane 
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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.

regularnym przeglądom oraz 
utrzymywana jest aktualna dokumentacja 
tych procedur.

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma dostatecznego powodu, dla którego należałoby odbiegać od przepisów dyrektywy o 
kredytach konsumenckich, zwłaszcza że na tym obszarze istnieją też inne instrumenty, takie 
jak dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych (dyrektywa 2006/49/WE) i dyrektywa w 
sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (dyrektywa 
2006/48/WE).

Poprawka 68

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

Or. de

Uzasadnienie

Przepis zabraniający zawarcia umowy jest zbyt daleko idący.
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Poprawka 69

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 o 
odrzuceniu wniosku;

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma obowiązku udzielania kredytu, w związku z czym nie powinien też istnieć obowiązek 
informowania o przyczynach odrzucenia wniosku. Ujawnienie przyczyn odrzucenia wniosku 
mogłoby poza tym sprzyjać oszustwom mającym na celu otrzymanie kredytu.

Poprawka 70

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) jeśli wniosek o kredyt zostaje odrzucony
na podstawie danych uzyskanych z bazy 
danych lub na podstawie braku takich 
danych w bazie danych, kredytodawca 
niezwłocznie i bezpłatnie poinformował
konsumenta o nazwie bazy danych, z 
której uzyskano dane, nazwisku 
administratora tej bazy danych oraz o 
przysługującym konsumentowi prawie do 
dostępu do swoich danych w tej bazie 
danych i, w stosownych przypadkach, 
prawie do sprostowania tych danych;

d) jeżeli odmowa udzielenia kredytu 
nastąpiła na podstawie informacji 
pochodzących z bazy danych, 
kredytodawca natychmiast i bez 
pobierania żadnych opłat informuje 
konsumenta o wynikach weryfikacji oraz 
podaje mu informacje dotyczące bazy
danych, w której dokonano weryfikacji;

Or. de

Uzasadnienie

Zbieżność z dyrektywą o kredytach konsumenckich.
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Poprawka 71

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;

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;

Or. de

Poprawka 72

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

f) należy poinformować konsumenta, że 
istnieje możliwość ręcznej weryfikacji 
odmowy udzielenia kredytu; kredytobiorca 
nie ma jednak obowiązku dokonywania 
tego typu weryfikacji.

Or. de

Uzasadnienie

Konsument nie powinien mieć jedynie „możliwości”, lecz taką możliwość należy mu wskazać. 
Kredytobiorca nie ma jednak obowiązku dokonywania tego typu weryfikacji. Mogłaby ona 
wynikać z konkurencji.
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Poprawka 73

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.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ustęp ten należy skreślić z powodu przepisów o ochronie danych.

Poprawka 74

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 

skreślony
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artykułu, a także kryteriów, które należy 
uwzględnić w analizie, czy produkty 
kredytowe nie są nieadekwatne dla 
konsumenta, określonej w ust. 4 
niniejszego artykułu.

Or. de

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

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. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy 
w stosownym czasie informuje 
konsumenta o tym, jakie informacje, w 
tym dokumenty z niezależnych, możliwych 
do zweryfikowania źródeł, i w jakim 
terminie konsument ma mu przekazać, 
które to informacje są dla kredytodawcy 
niezbędne do przeprowadzenia wymaganej 
weryfikacji zdolności kredytowej 
konsumenta i podjęcia decyzji o 
ewentualnym udzieleniu mu kredytu.

Or. de

Uzasadnienie

Zbieżność z dyrektywą o kredytach konsumenckich.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeśli chodzi o informacje przekazywane 
przez konsumenta w celu umożliwienia 
kredytodawcy przeprowadzenia 
gruntownej oceny zdolności kredytowej 

skreślony
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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.
Państwa członkowskie dopilnowują, by w 
przypadkach gdy konsument odmówi 
przekazania informacji niezbędnych do 
oceny jego zdolności kredytowej, 
kredytodawca lub pośrednik kredytowy 
ostrzegał konsumenta, że nie jest w stanie 
przeprowadzić oceny zdolności kredytowej 
i z tego względu może odmówić udzielenia 
kredytu. Ostrzeżenie to można 
przekazywać w ujednoliconym formacie.

Or. de

Poprawka 77

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 
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oraz uzgodnione definicje 
najważniejszych pojęć wykorzystywanych 
w takich bazach danych.

Or. de

Poprawka 78

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 „porady” 
stanowią usługę odrębną od usługi 
udzielenia kredytu. Oddzielna opłata za 
udzielenie porad może być wymagana
jedynie w przypadku, gdy konsument 
został poinformowany o obowiązku jej 
uiszczenia oraz o sposobie jej obliczenia.

Or. de

Poprawka 79

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 różnych rodzajów umów o kredyt, 
aby umożliwić rekomendację umów o 
kredyt najbardziej adekwatnych pod 
względem potrzeb konsumenta oraz jego 
sytuacji finansowej i osobistej, przy czym 
powinni oni poinformować konsumenta, 
jeżeli w danym przypadku biorą pod 
uwagę wyłącznie własną gamę produktów;

Or. de
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Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. 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.

2. 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, w tym strat z tytułu 
utraty odsetek, 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.

Jeśli państwo członkowskie określi 
odpowiednie warunki, nie mogą one 
nadmiernie utrudniać konsumentowi 
korzystania z prawa, o którym mowa w ust. 
1, ani być dla niego nadmiernie uciążliwe.

Jeśli państwo członkowskie określi 
odpowiednie warunki, nie mogą one 
nadmiernie utrudniać konsumentowi 
korzystania z prawa, o którym mowa w ust. 
1, ani być dla niego nadmiernie uciążliwe 
ze względu na to, że wykraczają poza 
wyżej opisane wymagania.

Or. de

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wyeliminowanie niepewności prawnych. Poza tym ustawodawcom 
krajowym należy okazać zaufanie.
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Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisji przyznaje się uprawnienia do 
przyjęcia i, w razie konieczności, zmiany 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia minimalnej kwoty 
pieniężnej ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
wykonywanego zawodu lub 
porównywalnej gwarancji, o których 
mowa w ust. 1 lit. b).

skreślony

Regulacyjne standardy techniczne, o 
których mowa w akapicie 1, są 
przyjmowane zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
opracowuje projekt regulacyjnych 
standardów technicznych w celu 
określenia minimalnej kwoty pieniężnej 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu wykonywanego zawodu lub 
porównywalnej gwarancji, o których 
mowa w ust. 1 lit. b), w celu przekazania 
go Komisji [w terminie 6 miesięcy od 
przyjęcia niniejszego wniosku]. 
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
przeprowadzi przegląd, a w razie 
konieczności opracuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu zmiany minimalnej kwoty pieniężnej 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu wykonywanego zawodu lub 
porównywalnej gwarancji, o których 
mowa w ust. 1 lit. b), w celu przekazania
go Komisji, po raz pierwszy [po upływie 4 
lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy], a następnie co dwa lata.

Or. de
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Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Bez uszczerbku dla procedur cofnięcia 
zezwolenia lub prawa państw 
członkowskich do nakładania sankcji 
karnych, państwa członkowskie 
zapewniają, zgodnie ze swoim prawem 
krajowym, możliwość podjęcia właściwych 
środków administracyjnych lub nałożenia 
sankcji administracyjnych względem osób 
odpowiedzialnych za niestosowanie się do 
przepisów przyjętych w celu wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby środki te 
były skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów krajowych przyjętych zgodnie z 
niniejszą dyrektywą i podejmują wszelkie 
niezbędne działania w celu zapewnienia 
stosowania tych sankcji. Przewidziane 
sankcje muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

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 
niezbędne do zapewnienia stosowania 
tych sankcji.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 23 dyrektywy o kredytach konsumenckich.
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Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
właściwe organy podawały do publicznej 
wiadomości każdy środek lub sankcję, 
jakie zostaną nałożone za naruszenie 
przepisów przyjętych w celu wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, chyba że ujawnienie 
takich informacji stanowiłoby poważne 
zagrożenie dla rynków finansowych lub 
wyrządzało nieproporcjonalną szkodę 
zaangażowanym stronom.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Por. art. 23 lit. dyrektywy o kredytach konsumenckich. Celem środków lub sankcji, o których 
mowa, nie powinno być stawianie pod pręgierzem.

Poprawka 84

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 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie odpowiednich i 
skutecznych procedur pozasądowego 
rozstrzygania sporów konsumenckich
dotyczących umów o kredyt przy 
wykorzystaniu w stosownych przypadkach 
istniejących organów.
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takich organów przeprowadzających 
wspomniane procedury wnoszenia zażaleń 
i odwołań.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka 85

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by
organy te aktywnie współpracowały w 
zakresie rozstrzygania sporów 
transgranicznych.

2. Państwa członkowskie zachęcają te 
organy do współpracy również w 
rozstrzyganiu transgranicznych sporów 
dotyczących umów o kredyt.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 24 dyrektywy o kredytach konsumenckich.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26

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 powierza się Komisji na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule.

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 9 
ust. 3 lit. d) i e) oraz art. 12 ust. 5, 
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Radę. powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia ....

3. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w art. 
27 i 28.

3. Parlament Europejski lub Rada może w 
dowolnym momencie odwołać przekazanie 
uprawnień, o którym mowa w art. 9 ust. 3 
lit. d) i e) oraz art. 12 ust. 5. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
uprawnienia określonego w tej decyzji. 
Decyzja ta staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
terminie późniejszym wskazanym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność 
aktów delegowanych już obowiązujących.
3a. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i 
Radę.
3b. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 
9 ust. 3 lit. d) i e) oraz art. 12 ust. 5 
wchodzi w życie tylko pod warunkiem, że 
w okresie trzech miesięcy od 
powiadomienia o tym akcie Parlamentu 
Europejskiego i Rady ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie zgłoszą wobec 
niego sprzeciwu, lub pod warunkiem, że 
przed upływem tego terminu zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformują Komisję, że nie zamierzają 
zgłosić sprzeciwu. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten jest przedłużany o dwa 
miesiące.
_______________
 Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. de
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Poprawka 87

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 27 skreślony
Odwołanie przekazanych uprawnień

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.
2. Instytucja, która rozpoczęła 
wewnętrzną procedurę w celu podjęcia 
decyzji, czy zamierza ona odwołać 
przekazanie uprawnień, informuje 
drugiego prawodawcę i Komisję, 
najpóźniej miesiąc przed podjęciem 
ostatecznej decyzji, wskazując przekazane 
uprawnienia, które mogłyby zostać 
odwołane, oraz uzasadnienie tego 
odwołania.
3. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna 
natychmiast lub od późniejszej daty, która 
jest w niej określona. Nie wpływa ona na 
ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących. Jest ona publikowana w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do dokonanych skreśleń.
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Poprawka 88

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 28 skreślony
Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. Parlament Europejski i Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu
delegowanego w terminie dwóch miesięcy, 
licząc od daty zawiadomienia. Z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady termin ten jest przedłużany o 
miesiąc.
2. Jeśli przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 1, ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec 
aktu delegowanego, jest on publikowany 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej oraz wchodzi w życie z dniem 
podanym w tym akcie. Akt delegowany 
może zostać opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej oraz wejść 
w życie przed upływem tego terminu, jeżeli 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
zamierzają wyrażać sprzeciwu.
3. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie, o którym mowa 
w ust. 1, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec 
aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

Or. de
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Poprawka 89

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Bezwzględnie wiążący charakter niniejszej 
dyrektywy

Harmonizacja i bezwzględnie wiążący 
charakter niniejszej dyrektywy

Or. de

Uzasadnienie

Por. art. 22 dyrektywy o kredytach konsumenckich.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

-1. W zakresie, w jakim niniejsza 
dyrektywa zawiera zharmonizowane 
przepisy, państwa członkowskie nie mogą 
utrzymywać w swoim prawie krajowym 
ani wprowadzać do niego przepisów 
odbiegających od tych, które zostały 
ustanowione w niniejszej dyrektywie.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do dyrektywy o kredytach konsumenckich. 
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Poprawka 91

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie podejmują środki
konieczne do zagwarantowania, by 
konsumenci nie zostali pozbawieni 
ochrony przyznanej na mocy niniejszej 
dyrektywy z uwagi na wybór prawa 
państwa trzeciego jako prawa właściwego 
dla umowy o kredyt.

3. Państwa członkowskie podejmują 
działania konieczne do zagwarantowania, 
by konsumenci nie zostali pozbawieni 
ochrony przyznanej na mocy niniejszej 
dyrektywy z uwagi na wybór prawa 
państwa trzeciego jako prawa właściwego 
dla umowy o kredyt, jeżeli umowa o kredyt 
ma ścisły związek z terytorium co 
najmniej jednego państwa 
członkowskiego.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 22 ust. 4 dyrektywy o kredytach konsumenckich.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 30a
Środki przejściowe

Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do 
umów o kredyt obowiązujących w dniu 
wejścia w życie krajowych środków 
wykonawczych.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 30 dyrektywy o kredytach konsumenckich.
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Poprawka 93

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 
oprocentowania i opiera się na 
obowiązującej w tym czasie wartości 
uzgodnionego wskaźnika.

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 
oprocentowania i opiera się na 
obowiązującej w tym czasie wartości 
uzgodnionego wskaźnika, nie jest jednak 
niższa niż stała stopa oprocentowania. 

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do zaproponowanych zmian.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część A – formularz wzoru arkusza ESIS – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Stopa oprocentowania 3. Stopa oprocentowania
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 
(APRC) to całkowity koszt kredytu 
wyrażony jako wysokość stopy 
oprocentowania w ujęciu rocznym. APRC 
ma Państwu ułatwić porównanie różnych 
ofert. Stopa APRC w przypadku Państwa 
kredytu wynosi [wartość APRC]. Na 
APRC składa się:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 
(APRC) to całkowity koszt kredytu 
wyrażony jako wysokość stopy 
oprocentowania w ujęciu rocznym. APRC 
ma Państwu ułatwić porównanie różnych 
ofert. Stopa APRC w przypadku Państwa 
kredytu wynosi [wartość APRC]. Na 
APRC składa się:

Stopa oprocentowania [wartość Stopa oprocentowania kredytu [wartość 
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procentowa] procentowa]
[Inne składniki stopy APRC] [Inne składniki stopy APRC]

Or. de

Poprawka 95

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część A – formularz wzoru arkusza ESIS – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Przedterminowa spłata 8. Przedterminowa spłata

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

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

(W stosownych przypadkach) Mają 
Państwo możliwość przedterminowej 
spłaty tego kredytu w części lub w całości.

(W stosownych przypadkach) Mają 
Państwo możliwość przedterminowej 
spłaty tego kredytu w części lub w całości.

(W stosownych przypadkach) [Warunki] (W stosownych przypadkach) [Warunki]
[Procedura] [Procedura]

(W stosownych przypadkach) Opłata za 
wcześniejsze rozwiązanie umowy:

(W stosownych przypadkach) 
Rekompensata:

(W stosownych przypadkach) Jeśli 
zdecydują się Państwo na przedterminową 
spłatę kredytu, proszę skontaktować się z 
nami w celu określenia dokładnej 
wysokości opłaty za wcześniejsze 
rozwiązanie umowy w danym momencie.

(W stosownych przypadkach) Jeśli 
zdecydują się Państwo na przedterminową 
spłatę kredytu, proszę skontaktować się z 
nami w celu określenia dokładnej 
wysokości rekompensaty za powstałe 
koszty i utracone odsetki w danym 
momencie.

Or. de

Poprawka 96

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część A – formularz wzoru arkusza ESIS – punkt 14 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(W stosownych przypadkach) Stopa (W stosownych przypadkach) Stopa 
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oprocentowania tego kredytu nie jest stała 
przez cały okres kredytowania.

oprocentowania tego kredytu nie jest stała 
przez cały okres kredytowania. Po upływie 
okresu stałego oprocentowania może się 
ona znacznie zwiększyć.

Or. de

Poprawka 97

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część A – formularz wzoru arkusza ESIS – punkt 14 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(W stosownych przypadkach) Będą 
Państwo również musieli zapłacić inne 
opłaty i koszty, np. opłaty notarialne.

(W stosownych przypadkach) Będą 
Państwo również musieli zapłacić inne 
opłaty i koszty związane z 
zabezpieczeniem kredytu, np. opłaty 
skarbowe lub notarialne.

Or. de

Poprawka 98

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część A – formularz wzoru arkusza ESIS – punkt 14 – tiret siódme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(W stosownych przypadkach) Państwa 
nieruchomość może zostać przejęta, jeśli 
nie będą Państwo terminowo spłacać rat 
kredytu.

skreślone

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do zaproponowanych zmian.
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Poprawka 99

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część A – formularz wzoru arkusza ESIS – punkt 14 – tiret ósme (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli płatności nie są natychmiast 
zaliczane na poczet spłaty całkowitej 
kwoty kredytu, lecz są wykorzystywane do 
gromadzenia kapitału, należy zwrócić 
uwagę na to, że umowa o kredyt lub 
umowa dodatkowa nie przewiduje 
gwarancji spłaty całkowitej kwoty 
wypłaconej na podstawie tej umowy o 
kredyt, chyba że taka gwarancja jest 
udzielana.

Or. de

Poprawka 100

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2– część B – sekcja 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Oprócz stopy oprocentowania należy 
wymienić wszystkie inne koszty zawarte w 
stopie APRC (podając ich nazwy i 
równowartość w procentach). Jeśli nie jest 
możliwe lub nie ma sensu podanie stawki 
procentowej dla każdego z tych kosztów, 
kredytodawca podaje łączną stawkę 
procentową.

(1) Oprócz stopy oprocentowania kredytu 
należy wymienić wszystkie inne koszty 
zawarte w stopie APRC (podając ich 
nazwy i równowartość w procentach). Jeśli 
nie jest możliwe lub nie ma sensu podanie 
stawki procentowej dla każdego z tych 
kosztów, kredytodawca podaje łączną 
stawkę procentową. Jeśli ustalona została 
stała stopa oprocentowania kredytu w 
odniesieniu do początkowego okresu, po 
upływie którego stopa oprocentowania 
kredytu jest następnie zmieniana zgodnie 
z uzgodnionym wskaźnikiem, należy 
wyraźnie zwrócić uwagę na to, że stopa 
oprocentowania kredytu i rzeczywista 
roczna stopa oprocentowania mogą, w 
pewnych przypadkach, znacznie 
przekraczać stałą stopę oprocentowania 
kredytu i pierwotną rzeczywistą stopę 
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oprocentowania.

Or. de

Poprawka 101

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – sekcja 8 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Jeśli w przypadku przedterminowej 
spłaty naliczana jest opłata za wcześniejsze 
rozwiązanie umowy, kredytodawca musi 
zwrócić uwagę kredytobiorcy na ten fakt 
oraz podać wysokość tej opłaty. Jeśli 
wysokość opłaty za wcześniejsze 
rozwiązanie umowy zależy od różnych 
czynników, takich jak spłacona już kwota 
kredytu lub stopa oprocentowania 
obowiązująca w momencie 
przedterminowej spłaty, kredytodawca 
musi wskazać, w jaki sposób będzie 
obliczana opłata za wcześniejsze 
rozwiązanie umowy. Kredytodawca musi 
następnie podać co najmniej dwa 
poglądowe przykłady w celu zilustrowania 
kredytobiorcy wysokości opłaty za 
wcześniejsze rozwiązanie umowy w 
różnych możliwych przypadkach.

(2) Jeśli w przypadku przedterminowej 
spłaty naliczana jest rekompensata, 
kredytodawca musi zwrócić uwagę 
kredytobiorcy na ten fakt oraz podać 
wysokość tej rekompensaty. Jeśli 
wysokość rekompensaty zależy od różnych 
czynników, takich jak spłacona już kwota 
kredytu lub stopa oprocentowania 
obowiązująca w momencie 
przedterminowej spłaty, kredytodawca 
musi wskazać, w jaki sposób będzie 
obliczana rekompensata. Kredytodawca 
musi następnie podać co najmniej dwa 
poglądowe przykłady w celu zilustrowania 
kredytobiorcy wysokości rekompensaty w 
różnych możliwych przypadkach.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do zaproponowanych zmian.


